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Mensagem da Pró-reitora 

 

Prezados estudantes e orientadores, 

Foi um ano de trabalhos e aprendizados.  Uma visão resumida dos conhecimentos construídos nesse período 

está representada nos trabalhos destes Anais e nas apresentações que terão lugar durante o IX CONIC do IFPE. 

Do ponto de vista do estudante pesquisador, como o nome já diz, houve uma iniciação aos meandros da 

ciência, ao fazer científico e tecnológico. Os aprendizados sobre construção teórica, encaminhamentos metodológicos, 

coleta de dados, sua interpretação e discussão, assim como a escrita dos relatórios e artigos são atividades muito 

específicas e qualificadas que acompanharão para sempre a vida de cada um, contribuindo com o coletivo da 

sociedade brasileira. Enquanto construímos nossos currículos individuais, também contribuímos com a soberania que 

o conhecimento autônomo traz à sociedade brasileira. 

Os orientadores assumiram o trabalho de formar uma nova geração de pesquisadores. Tal trabalho não é de 

pequena importância e nossos companheiros e companheiras de trabalhos do IFPE a realizaram com dedicação e 

cuidado metodológico e educativo, contribuindo com a construção da ciência e com o desenvolvimento das pessoas.   

Da perspectiva da gestão, muitos programas e ações foram gerados e geridos historicamente para que  a 

iniciação acadêmica, científica e tecnológica aconteça como uma parte essencial da formação oferecida aos nossos 

estudantes, honrando, assim, o trinômio presente no nome do nosso Instituto: Educação, Ciência e Tecnologia. 

Os Anais que agora são postos em suas mãos representam uma parte dos esforços institucionais para socializar 

as pesquisas feitas por nossos estudantes no âmbito dos programas de iniciação acadêmica, científica e tecnológica do 

IFPE. Sabemos que a história que eles resumem representa o esforço conjunto da gestão, dos docentes, dos estudantes 

e dos demais colaboradores envolvidos com o saber científico em nossa instituição. 

 

Um abraço e boa leitura, 

 
Anália Keila Rodrigues Ribeiro 

Professora EBTT IFPE 

Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 



Mensagem da Reitora 

 

Esses importantes anais, organizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, apresentam os resultados e os 

impactos da produção científica do Instituto Federal, nos âmbitos interno e externo.  Essa compilação é compreendida, 

aqui, como processo expositivo e de prestação de contas do trabalho desempenhado por nossos educadores e 

estudantes. Constitui-se, ainda, na organização e sistematização de projetos advindos, em sua maioria, dos grupos de 

pesquisa que espelham a política de Pesquisa do IFPE. 

Com consolidação de nossa cultura acadêmica, coube à PROPESQ, conjuntamente com as Coordenações, 

Departamentos e Diretorias de Pesquisa, uma certa reorganização de nossa produção científica, buscando uma ênfase 

nos arranjos produtivos locais, nas temáticas da atualidade e nas necessidades sociais que permitem associar 

pesquisadores e múltiplos produtos gerados das atividades científicas, a exemplo das publicações em diversos 

periódicos, livros, transferência de tecnologia aos Campi agrícola, formação de recursos humanos, formação 

continuada, parcerias institucionais, internacionalização, patentes e bolsas. 

Esse crescente número de pesquisadores e consequentemente de grupos, qualifica a nossa atuação e consolida 

a Pesquisa Aplicada instituída como um dos vértices do tripé Ensino/Pesquisa/Extensão dos Institutos. Captar, 

portanto, esse momento histórico à Instituição, é uma tarefa edificante com impactos significativos à produção 

acadêmica e importante fonte de referência aos atuais e futuros pesquisadores. 

A Reitoria tem realizado esforços no sentido de dotar os pesquisadores de condições para essa importante e 

imprescindível atividade. Aumentamos, anualmente, em torno de 75% as bolsas de Iniciação Científica em todas as 

modalidades. Os recursos aportados nessa dimensão destinam-se a fortalecer nossos grupos de Pesquisa e fazer crescer 

a atuação de nossos pesquisadores e os resultados são desembocados na sociedade e fomentam a criação de uma 

geração, desde o Ensino Médio, de jovens cientistas, nossos estudantes. 

O êxito dessa política pode ser comprovado pelos 84 grupos de Pesquisas em atuação, as 195 propostas de 

novas Bolsas de Iniciação Científica submetidas pelos Editais 01 e 02 de 2014, além dos 89 Projetos de Pesquisas 

ativos, tendo-se investido, até a presente data, R$ 604.800,00 em Bolsas de Pesquisas para estudantes e R$ 218.197,68 

destinados a Projetos e a Grupos de Pesquisas. 

Esses esforços estão associados à política nacional, incrementos dos insumos propiciados pelos significativos 

aportes do Governo Federal na perspectiva de dotar o Brasil de mais autonomia e aumentar a nossa capacidade de 

encontrar em nossas Instituições de Ensino Superior soluções  para os  problemas sociais. Assim, contamos, ainda, 

com os recursos advindos do CNPq e  FINEP. Além da Fundação de Apoio do Estado de Pernambuco, a FACEPE. 

Desejamos, portanto, que os esforços da Reitoria e de todos os  Campi, mais a Educação a Distância, 

continuem promovendo nosso potencial inovador, influenciando e transformando a realidade de nosso IFPE, dos 

movimentos sociais, do nosso Estado e do País com vistas à construção de um mundo mais igualitário. 

  

Cláudia Sansil 

Reitora IFPE 
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Resumo 

Introdução: A atividade física regular contribui para a prevenção e controle das doenças 

crônicas não transmissíveis, especialmente aquelas que se constituem como a principal causa de 

morte, a exemplo das doenças cardiovasculares e do câncer. Além disso, a atividade física está 

associada a uma melhor mobilidade, capacidade funcional e qualidade de vida. Objetivo: 

Determinar o estado nutricional, as condições de saúde e a prática de atividade física dos discentes 

regularmente matriculados nos cursos de Licenciatura e no curso de Bacharelado em Enfermagem 

do IFPE – Campus Pesqueira. Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal quantitativo. A 

seleção dos indivíduos se deu por conveniência, ou seja, população foi convidada a participar da 

pesquisa no período em que foi realizada a coleta dos dados, levando-se em consideração os 

critérios de inclusão e de exclusão. Utilizou-se a entrevista individual face a face e efetuou-se o 

registro das informações usando-se um questionário semiestruturado, composto por questões 

fechadas e abertas, organizadas em blocos por conjuntos temáticos, os quais incluíram variáveis 

sociodemográficas, condições de saúde e prática de atividade física, e aferição das medidas 

antropométricas (peso e altura), objetivando-se classificar o estado nutricional através do Índice de 

Massa Corporal (IMC). Os Resultados deste estudo estão apresentados em tabela e gráfico. 

Conclusão: Devem ser desenvolvidas estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da 

qualidade de vida desta clientela. 

Palavras-chave: atividade física, estado nutricional, Índice de Massa Corporal (IMC), qualidade 

de vida, sedentarismo 

 

1. Introdução  

O IMC, também conhecido como índice de Quételet, utilizado na avaliação do estado 

nutricional de populações, é obtido a partir da divisão da massa corporal em quilogramas pela 

estatura em metro elevada ao quadrado (kg/m
2
). Largamente utilizado, tanto em nível individual 

como populacional, o IMC expressa as reservas energéticas do indivíduo, sendo considerado um 

índice de adiposidade (CERVI et al., 2005). 
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A atividade física regular contribui para a prevenção e controle das doenças crônicas não 

transmissíveis, especialmente aquelas que se constituem a principal causa de morte, como as 

doenças cardiovasculares e o câncer. Além disso, a atividade física está associada a uma melhor 

mobilidade, capacidade funcional e qualidade de vida (MATSUDO, 2006; 2009). 

Dessa forma, a presente pesquisa visou a determinar o estado nutricional, as condições de 

saúde e a prática de atividade física dos discentes regularmente matriculados nos cursos de 

Licenciatura e no curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – Campus Pesqueira. Os dados 

coletados poderão subsidiar estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de 

vida dessa clientela. 

 

2. Metodologia  

Este é um estudo descritivo de corte transversal quantitativo que foi realizado no IFPE – 

Campus Pesqueira, localizado no município de Pesqueira. A população selecionada para o estudo 

foi constituída pelos discentes regularmente matriculados nos cursos de Licenciatura e no curso de 

Bacharelado em Enfermagem do IFPE – Campus Pesqueira que aceitaram participar do estudo de 

forma voluntária. A seleção dos indivíduos se deu por conveniência, ou seja, a população foi 

convidada a participar da pesquisa no período em que estava sendo realizada a coleta dos dados 

que ocorreu nos turnos matutino, vespertino e noturno. Levaram-se em consideração os critérios 

preestabelecidos: inclusão (pertencer ao quadro dos discentes regularmente matriculados nos 

cursos de Licenciatura e no curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – Campus Pesqueira; 

participar do estudo de forma voluntária, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; e estar presente na Instituição durante o período estabelecido para coleta dos dados), e 

de exclusão (população que apresente comprometimento para aferição das medidas 

antropométricas; população que não queira participar do estudo; ausência na instituição durante o 

período estabelecido para coleta dos dados).  

Foram investigadas as seguintes variáveis:                                                                                                                                                                                                                                                           

 Dependente: perfil nutricional dos discentes por meio das medidas antropométricas (peso 

e altura), IMC, sendo utilizados os pontos de corte para classificação do estado nutricional 

de adultos e idosos da OMS, 1998.           

 Independentes: comportamentos relacionados à saúde – prática de atividade física regular 

(mínimo 30 minutos por sessão) –, tipo de atividade, periodicidade; hábito de consumir 

bebida alcoólica, tipo de bebida consumida, frequência desse consumo, idade em que 

começou a consumir; hábito de fumar e frequência, tipo de fumo consumido, idade em que 

começou; variáveis sociodemográficas: idade, sexo, escolaridade, estado civil, arranjo 

familiar, profissão, renda, contribuição na renda familiar; condições de saúde: saúde 

autopercebida e morbidade referida.  
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Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista individual face a face com os 

participantes selecionados por categorias e o registro das informações foi efetuado utilizando-se 

um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, e aferição das 

medidas antropométricas (peso e altura) e IMC. Foi montado um banco de dados e realizada 

análise quantitativa das informações, mediante processo sistematizado em base estatística. A 

análise dos dados foi processada utilizando-se programa estatístico. Os resultados estão 

apresentados em tabela e gráfico.  

O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFPB, sob o número CAAE: 04808512.1.0000.5185. Dessa maneira, a investigação 

atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando-se 

os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência. Aos participantes da pesquisa 

foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que foram explicados os objetivos 

da pesquisa, a garantia do anonimato e a possibilidade de desistência da mesma, caso julgasse 

necessário.  

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados da pesquisa, para melhor visualização, estão apresentados na tabela e no 

gráfico abaixo registrados.  

 

Tabela 1 – Classificação do Estado Nutricional dos Discentes dos Cursos de Graduação do IFPE – 

Campus Pesqueira, segundo o Índice de Massa Corporal – IMC, 2014 

 

    IMC 

População        

Total Bacharelado 

em 

Enfermagem 

Licenciatur

a em Física 

Licenciatura 

em 

Matemática 

Magreza Grau III 0 0 0 0 

Magreza Grau II 0 0 1 1 

Magreza Grau I 0 0 5 5 

Eutrofia 15 18 18 51 (42,5%) 

Sobrepeso 20 10 18  48 (40%) 

Obesidade Grau I 5 6 2 13 (10,8%) 

Obesidade Grau II 1 0 1 2 

Obesidade Grau III 0 0 0 0 

Total 41 34 45 120 

50,8% 
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Observando-se a tabela 1, percebe-se que o estado nutricional predominante da população 

dos discentes dos cursos de graduação foi de eutrofia (42,5%), vindo em seguida, com 40%, o 

estado de sobrepeso e, com 10,8%, a condição de obesidade grau I. Porém, quando se somam esses 

dois últimos resultados, percebe-se que 50,8% da população encontram-se com peso acima da 

faixa de normalidade. Isso indica a necessidade de ser realizada uma intervenção, visando-se à 

correção desse distúrbio nutricional.  

Gráfico 1 – Prática de Atividade Física entre os Discentes dos Curso de Graduação do IFPE – Campus 

Pesqueira, 2014 

 

Conforme o gráfico 1, acima registrado, há um percentual elevado de discentes que não 

realizam atividade física (44,4%). Portanto, essa população está mais exposta ao aparecimento das 

doenças crônicas devido ao sedentarismo. 

4. Conclusões 

Os resultados deste estudo são condizentes com os dados encontrados na literatura nacional 

e internacional, que reforçam a importância da obesidade em termos de magnitude e fatores de 

risco associados. 

Portanto, vê-se a necessidade de estabelecer práticas de monitoramento do estado 

nutricional da clientela assistida, direcionar intervenções cada vez mais adequadas às necessidades 

da condição nutricional e empreender programas de prevenção e controle da obesidade voltados 

para a promoção da saúde e melhor qualidade de vida desta comunidade. 
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Resumo 

 De acordo com a nova Politica Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 

Federal nº 12.305 de 2010, todas as instituições públicas possuem o prazo até agosto de 2014 para 

se adequarem, caso contrário, correrão o risco de serem penalizadas. Nesse contexto encontram-se 

as instituições públicas de ensino superior, sobre tudo o IFPE, e esse trabalho tem como objetivo 

acompanhar o processo de adequação conforme a legislação vigente. Para isso, primeiramente fez-

se um levantamento de leis, normas e decretos que necessitam ser atendidos; o acompanhamento 

das atividades do I Fórum sobre Adequações à Política Nacional de Resíduos Sólidos em 

Instituições Públicas de Ensino Superior de Pernambuco - FOGERE o qual o IFPE faz parte e 

evolução das suas ações e propostas, a utilização de ferramentas como A3P – Agenda Ambiental 

da Administração Pública e proposta de melhoramento do plano de gestão de resíduos sólidos atual 

do IFPE, além de propor ações de educação ambiental no instituto.  

Palavras–chave: adequação; IFPE; políticas; resíduo sólido 

 

1. Introdução 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira é 

84% urbana (IBGE, 2010), contudo esse crescimento urbano não foi acompanhado pela 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento das cidades no que se diz respeito aos serviços 

básicos como abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto, drenagem urbana e sistema 

de gestão de resíduos sólidos. Com a crescente produção de resíduos pela sociedade, torna-se 

necessária a tomada de medidas que visem o controle da produção e destinação desses resíduos, 

fazendo com que sua chegada aos aterros sanitários, superlotados, seja diminuída. Em termos 

ambientais e sociais, a má disposição de resíduos compromete a qualidade de vida da população e 

também promove a poluição do solo, da água e ar, podendo ocasionar a transmissão de doenças, 

alagamentos, além dos impactos negativos na fauna e flora.  

 Nesse contexto, cabe a sociedade o desafio de minimizar os impactos causados pelos 

resíduos. Porém as ações a serem feitas não cabem apenas à conscientização da população, é uma 

questão de atender a legislação vigente sob a qual estão sujeitas, sobretudo as instituições públicas, 

como o caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 
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 No Brasil, a geração de resíduos sólidos em instituições de ensino, pesquisa e extensão é 

um assunto recente nas discussões, estando a maioria das Universidades e Instituições com um 

modelo de gestão de resíduos sólidos não adequados ás novas políticas existentes, havendo práticas 

de coleta e destinação final totalmente inadequadas a realidade atual, e com grande necessidade de 

capacitação das pessoas envolvidas ou não na temática. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada pela Lei Federal nº 12.305/2010 e 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404/ 2010, dispõe sobre a gestão integrada e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos, determinando as responsabilidades do poder público e dos 

geradores, com o prazo máximo de adequação das instituições até agosto de 2014. 

Frente a isto e às diversas decisões encontradas o Fórum sobre Adequações à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos em Instituições Públicas de Ensino Superior de Pernambuco visa 

acompanhar a evolução das instituições públicas de Pernambuco, e discutir sobre a situação atual 

ações de melhorias e projetos. O IFPE participa deste Fórum desde a sua primeira versão em junho 

de 2013, apresentando os projetos e o atual sistema de gestão de resíduos da instituição, e como 

tem avançado para atender os requisitos estipulados pela política. Ante ao FOGERE, este projeto 

tem como objetivo acompanhar as discussões veiculadas no Fórum, juntamente com as outras 

instituições participantes. 

Seguindo com o estudo da implantação de um novo sistema de gerenciamento de resíduos 

no IFPE, houve a criação da COGERE, comissão responsável por acompanhar e orientar a 

implantação desse sistema de acordo com a proposta apresentada pelo FOGERE e pelos requisitos 

presentes na legislação vigente, no qual este trabalho tem acompanhado e documentado as 

discussões e atividades. 

 

2. Materiais e Métodos  

O projeto de pesquisa se baseia na busca de instrumentos e modelos que fomentem o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no IFPE. Primeiramente foram levantadas as leis, normas, 

decretos e outros materiais que dão suporte e instruções necessárias para a implementação de ações 

de melhoria no plano de gestão atual do IFPE. 

O IFPE também buscou formar parcerias com outras instituições que já possuíssem um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido implantado ou em fase de elaboração/implantação. 

Com esse objetivo a instituição aderiu em 2013 ao I Fórum sobre Adequações à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos em Instituições Públicas de Ensino Superior de Pernambuco, na qual outras 

organizações de ensino também fazem parte com a finalidade de trocar experiências e informações 

em torno do tema. Durante todo o andamento deste trabalho foram acompanhadas as atividades do 

fórum, por meio de reuniões presenciais e construção de relatórios, e a evolução do IFPE e das 

instituições participantes em suas adequações. Juntamente com o FOGERE, foram acompanhadas 

as ações e propostas da COGERE – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no IFPE, 
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responsável pelo acompanhamento e orientação na elaboração do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos no Campus Recife, além do compartilhamento de informações através do e-mail 

criado para a comissão.  

Sobre a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P foi feito um estudo detalhado 

do funcionamento, monitoramento, como aderir ao programa e quais oportunidades o IFPE 

encontra em seu meio acadêmico para dar subsídios para a implantação da A3P, com relação aos 

resíduos sólidos. 

As propostas de melhoria do atual plano de gestão foram elaboradas com base na realidade 

do IFPE buscando selecionar ações de caráter mais urgente de serem executadas na instituição. 

Quanto a propostas de educação ambiental, foram elaborados dois modelos diferentes, um 

direcionado para a comunidade acadêmica em geral, e outro para os profissionais que coletam os 

resíduos dentro da instituição, visando não só a educação ambiental como também o treinamento 

destes para lhe darem com o gerenciamento de resíduos proposto pelo IFPE. 

 

3. Resultados e Discussão 

Na construção e implantação de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PIGRS) é importante agir de acordo com as legislações ambientais pertinentes, nestas 

normas são encontrados diversas diretrizes, conceitos e instrumentos que devem ser seguidos como 

forma de auxiliar e regulamentar o PIGRS no IFPE. 

 

Figura 01- Arcabouço Legal do PIGRS. 

 

 No Fórum sobre Adequações à Política Nacional de Resíduos Sólidos em Instituições 

Públicas de Ensino Superior de Pernambuco – FOGERE é possível acompanhar todo o andamento 
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da elaboração do PIGRS nas instituições participantes. O fórum foi criado em junho de 2013, com 

o I FOGERE, tendo como principais objetivos compartilhar ações e ideias, além de possibilitar 

ações conjuntas entre as instituições parceiras, são elas: UFPE, UFRPE, UPE, IFPE, ITEP e 

CpAM, tendo como órgãos fiscalizados a CPRH e o Ministério Público de Pernambuco. 

A realização do fórum se dá pelo acompanhamento da evolução de oito Grupos Temáticos 

em torno de resíduos sólidos, onde a cada dois meses as instituições se reúnem para debater os 

avanços e dificuldades das adequações desses grupos na instituição. Para o acompanhamento dos 

Grupos Temáticos do FOGERE dentro do IFPE – campus Recife houve a criação de uma comissão 

responsável pela criação do plano de gerenciamento de resíduos do IFPE, a COGERE. É formada 

por professores de alguns campi, que tem como objetivo coordenar a evolução dos Grupos 

Temáticos dando andamento às atividades do FOGERE. A comissão se reúne mensalmente para 

debater e coordenar ações que viabilizem a construção PIGRS da instituição. Dessas reuniões são 

originados atas e relatórios que são compartilhados no e-mail institucional da comissão. 

Durante a realização deste trabalho ocorreram  também reuniões de acompanhamento nas 

instituições participantes do Fórum. Nesses encontros foram expostas as barreiras encontradas por 

cada instituição, e alguns avanços ocorridos. O IFPE, particularmente, trouxe como avanço no 

processo de implantação da PIGRS a aquisição de novos coletores, a realização de um diagnóstico 

preliminar dos seus resíduos, a criação de uma comissão de acompanhamento e orientação na 

elaboração do PIGRS, a COGERE, e realização de eventos de educação ambiental ocorridos no 

campus Recife, como o Café Verde, um ciclo de debates sobre questões ambientais. 

No II FOGERE, ocorrido em maio de 2014 na FIOCRUZ Pernambuco, foi dada 

continuidade as ações do I FOGERE. O evento teve como objetivo reunir os representantes da alta 

administração das instituições para ressaltar a importância e responsabilidade que cada uma possui 

em atender a legislação, adequando seu plano de gerenciamento de resíduos e sensibilizando esses 

profissionais. Houve também um ciclo de palestras abordando o gerenciamento correto dos 

resíduos de acordo com a temática dos Grupos Temáticos do FOGERE, onde profissionais 

especialistas puderam expor e compartilhar experiências sobre os resíduos: químicos, biológicos, 

da construção civil, eletroeletrônicos, águas residuais, entre outros. Ao final do evento ocorreu a 

elaboração de um documento consolidador das propostas do FOGERE, para firmar o 

comprometimento das instituições para com os objetivos do fórum. 

 Além do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o IFPE estuda também a 

possibilidade de implantar a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. Este programa 

foi elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de criar uma nova rotina na 

administração pública repensando os atuais padrões de produção e consumo. A A3P atua em eixos 

temáticos, são eles: Uso racional dos Recursos Naturais e bem públicos, Gestão adequada dos 

resíduos gerados, Qualidade de vida no ambiente de trabalho, Sensibilização e capacitação, e 

Licitações Sustentáveis.  
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Para a sua implantação se faz necessário seguir as seguintes etapas: criar uma comissão 

gestora responsável pela A3P, diagnóstico da instituição, implantar a A3P juntamente com um 

Plano de Gestão Sócio Ambiental, promover sensibilização e capacitação, e avaliação e 

monitoramento.  O acompanhamento da A3P é realizado anualmente por meio de relatórios 

dirigidos ao Ministério do Meio Ambiente. 

A proposta de implantação de um PIGRS é baseada no modelo de Mesquita, Sartori e 

Fiuza (2011) que tem por objetivo estudar as melhores formas de segregação de resíduos, 

reduzindo risco ao meio ambiente, diminuindo os desperdícios e priorizando a redução na fonte. É 

dividida em três etapas de: a primeira consiste na fase de implantação do plano, com diagnósticos e 

criação de comissão; a segunda é a fase de operação do plano onde todas as ações previstas são 

postas em prática; e a fase três que consiste na manutenção das atividades do PIGRS, reavaliando 

os objetivos e metas estabelecidos e renovando licitações. 

Os modelos de educação ambiental são destinados a dois grupos diferentes no IFPE, uma 

proposta destinada a comunidade escolar, como alunos, professores e administradores onde 

atividades como oficinas, palestras, criação de cartilhas podem ser aplicadas com o intuito de 

tornar esse público mais consciente de suas ações de maneira a divulgar o plano estabelecido pela 

instituição. O segundo modelo é destinado aos profissionais da zeladoria do IFPE, o trabalho 

consistirá em ações de treinamento e reuniões em torno dos temas „coleta seletiva‟, „educação 

ambiental‟ e „gestão de resíduos sólidos‟, esta proposta tem como objetivo sensibilizar e capacitar 

os funcionários como a construção de uma nova cultura de gerenciamento de resíduos sólidos 

dentro do IFPE.  

 

4. Conclusões 

Este trabalho focou a necessidade de implantação de um Plano Integrado de Resíduos 

Sólidos no IFPE – Campus Recife, com base no levantamento de normas, legislações e diretrizes 

aplicáveis que servirão de subsídio para as comissões internas das instituições que também se 

encontram em um processo de implantação. Com base nos diagnósticos e acompanhamento de 

ações, o IFPE apresenta problemas de acondicionamento de resíduos e dificuldades em elaborar 

um PIGRS juntamente com as instituições participantes do FOGERE, embora alguns avanços 

sejam notáveis. 

As práticas de educação ambiental propostas trarão benefícios ambientais e sociais, uma 

vez que visa à diminuição do consumo, aumento de vida útil dos aterros sanitários e o fato de 

evitar uma disposição inadequada desses resíduos impedindo uma consequente degradação da 

natureza. 

Além disso, o gerenciamento de resíduos no IFPE torna se um diferencial competitivo, 

uma vez que, além de buscar adequar-se à legislação do meio ambiente atual, a Instituição 
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evidencia seu compromisso com práticas responsáveis, o que lhe confere, do ponto de vista da 

sustentabilidade, uma imagem externa muito positiva. 
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Resumo 

A despeito do aumento no número de consumidores preocupados com uma alimentação 

mais saudável, alguns estudos vêm tentando desenvolver novas formulações de hambúrgueres com 

teores de lipídeos reduzidos através da incorporação de substâncias tidas como substitutos de 

gorduras e/ou funcionais. O presente projeto teve por objetivo a incorporação da farinha do albedo 

das cascas do maracujá em hambúrgueres bovinos a fim de avaliar o efeito desta farinha nas 

características físico-químicas do produto formulado. Os hambúrgueres foram elaborados com 

corte de músculo bovino dianteiro e traseiro. Na formulação padrão, F1, não foi adicionada a 

farinha da casca de maracujá. A formulação F2 foi adicionada de 5% da farinha do albedo e 5% de 

gordura. A F3 foi adicionada de 10% da farinha e 0% de gordura. Conforme resultados obtidos, 

observou-se que os hambúrgueres formulados em F1 podem ser classificados como “reduzido teor 

de gordura”, pois, apresentaram redução no teor de gordura de 77,30% e os formulados em F2 

como “baixo teor de gordura”, pois, apresentaram redução no teor de gordura de 94,95%, quando 

comparados ao produto convencional (hambúrguer de carne bovina) que possuem cerca de 20% de 

gordura antes do cozimento. 

Palavras-chave: Hambúrguer; albedo de maracujá; análise físico-química. 

 

1. Introdução 

A principal finalidade da produção brasileira de maracujá amarelo tem sido para produção 

de suco e polpa. Na extração do suco de maracujá, cerca de 2/3 do volume total são descartados, 

dos quais 90% são cascas e, em torno de 10% são sementes, gerando uma quantidade de resíduos 

provenientes do processamento bastante expressiva. Como este volume representa inúmeras 

toneladas, agregar valor a estes resíduos é de interesse econômico, científico e tecnológico 

(CÓRDOVA et al., 2005; FERRARI et al., 2004).  

A casca do maracujá é composta pelo flavedo (parte com coloração) e albedo (parte 

branca), sendo este rico em pectina, espécie de fibra solúvel, além de niacina (vitamina B3), ferro, 

cálcio, e fósforo. As propriedades do albedo têm sido estudadas principalmente em relação ao teor 

e tipo de fibras presentes e são essenciais à saúde por possuir capacidade de reduzir o LDL, 

aumentar o HDL, ser indicada como auxiliar no tratamento de diabetes e redução de peso, pois a 
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pectina do albedo retém água formando géis viscosos que retardam o esvaziamento gástrico e o 

trânsito intestinal. (CHAU; HUANG; 2004; SÁ et al., 2009; RAMOS et al., 2007).  

Estudos mais recentes têm evidenciado que o consumo excessivo de alimentos tipo fast-

food implica na ingestão elevada de lipídeos e carboidratos simples, trazendo como consequência o 

aumento na prevalência de enfermidades crônico-degenerativas como as doenças cardiovasculares, 

o diabetes mellitus não insulina dependente, diferentes tipos de câncer e mesmo a obesidade. 

Dentre esses alimentos, destaca-se o consumo crescente de hambúrguer, que é um produto cárneo 

industrializado, obtido da carne moída de animais de açougue, com adição ou não de tecido 

adiposo e outros ingredientes. O mesmo faz parte do hábito alimentar da população brasileira, 

devido suas características sensoriais e de ser produto de fácil preparo, que apresenta elevado teor 

de lipídios (máximo de 23%), proteína de alto valor biológico (mínima de 15%), vitaminas e 

minerais em sua composição, representando os lanches preferidos de crianças, adolescentes e 

muito apreciado por adultos (BRASIL, 2000; QUEIROZ et al., 2005).  Preocupados com a saúde, 

parte dos consumidores revela um crescente interesse por alimentos com teores de gordura 

reduzidos. Normalmente os produtos cárneos convencionais do tipo fast-food possuem um alto 

conteúdo de gordura de 20 a 30%, proporcionando uma alternativa para formulações de novos 

produtos saudáveis. Com essa realidade as indústrias de alimentos procuram desenvolver produtos 

similares aos tradicionais que, normalmente são muito calóricos, em sua versão light, para isto, 

estudos têm sido desenvolvidos na tentativa de substituição da gordura pela adição de frutas e 

legumes e até mesmo enriquecidos com fibras. A gordura, no entanto, é um componente 

importante no desenvolvimento de flavour, textura e aparência do produto. Desta forma, a 

produção de alimentos com baixos teores de gordura similares aos tradicionais, com alto teor de 

gordura, torna-se uma tarefa difícil, principalmente em produtos cárneos, onde proporciona perdas 

sensoriais, de rentabilidade e modificações na palatabilidade (SU et al., 2013). 

Diante dessa realidade, o presente estudo objetivou o aproveitamento das cascas de 

maracujá para obtenção de farinha feita a partir do albedo de maracujá, e a viabilidade da 

incorporação com diferentes concentrações dessa farinha na formulação de hambúrgueres com 

carne bovina através de análises físico-químicas. 

 

2. Materiais e Métodos  

As cascas de maracujá foram obtidas no setor de produtos vegetais da Agroindústria do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) – Campus Vitória, localizado na 

cidade de Vitória de Santo Antão, PE. A Farinha do albedo de maracujá (FAM) foi obtida com 

aproximadamente 10 kg de cascas de maracujás que foram anteriormente congeladas. Após 

descongelamento as cascas foram lavadas e sanitizadas em água contendo 100mg/L de cloro ativo, 

durante 15 minutos. O flavedo foi removido das cascas por meio de facas de aço inoxidável. Foi 

aplicado tratamento para a redução do teor de compostos cianogênicos, em que foram colocadas 

em água (proporção em peso de 1 amostra de albedo:10 água) e cozidos à temperatura de ebulição 
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por 30min. Após o cozimento, as amostras foram resfriadas em água corrente. A massa obtida foi 

desidratada em estufa de circulação de ar a 70 ºC por 4 horas ou até peso constante. Após 

desidratação e a temperatura ambiente, foram trituradas em liquidificador doméstico, e a farinha 

obtida foi acondicionada em pote de vidro hermeticamente fechado e armazenado até o momento 

das análises e incorporação nos hambúrgueres.  

Os hambúrgueres foram elaborados com corte de músculo bovino dianteiro e traseiro. Para 

a formulação F1 (hambúrguer tradicional), a carne e a gordura foram triturados em moedor de 

disco Skymsen Heavy Duty com orifício de 8 mm, em seguida, foram misturadas com água e 

condimentos. Na formulação (F1) não foi adicionada a farinha da casca de maracujá, sendo, 

portanto considerada como a formulação padrão. A formulação F2 é composta de carne triturada 

em moedor sem gordura e da adição parcial da farinha do albedo e a F3 é composta de carne 

triturada em moedor sem gordura, sendo que a gordura nesta formulação foi totalmente substituída 

pela farinha de albedo.  

Os ingredientes foram homogeneizados por dez minutos até obter uma mistura uniforme. 

Ao final do processo de homogeneização as misturas obtidas foram prensadas e moldadas 

manualmente com auxílio de placas de Petri descartáveis, obtendo-se hambúrgueres de 

aproximadamente 90g cada unidade. Cada peça foi envolvida por filmes plásticos de PVC, 

individualmente, e armazenados em freezer, sob temperatura de -18°C até o momento das análises. 

As determinações de umidade, cinzas, lipídeos foram realizadas segundo métodos da 

Association of Official Analytical Chemistry (AOAC, 1995), para as três formulações distintas dos 

hambúrgueres (F1, F2 e F3). Foram utilizadas 5 unidades de cada formulação que foram triturados 

e homogeneizados para obtenção de uma amostra composta, que foi então analisada em triplicata 

para as amostras cruas. O mesmo sendo aplicado para as amostras grelhadas. 

 3. Resultados e Discussão 

Nas Tabelas 1 e 2 encontram-se os resultados das análises físico-químicas dos 

hambúrgueres formulados crus e grelhados. Os resultados são as médias de três replicatas. 

 

TABELA 1: Análises físico-químicas dos hambúrgueres bovinos crus formulados com a adição da farinha 

de albedo de maracujá 

Parâmetros Formulação 1 (F1) Formulação 2 (F2) Formulação 3 (F3) 

Umidade (%) 70,69 71,17 71,67 

Cinzas (%) 2,68 2,11 2,71 

Lipídios (%) 9,79 4,54 1,01 
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TABELA 2: Análises físico-químicas dos hambúrgueres bovinos fritos formulados com a adição da farinha 

de albedo de maracujá 

Parâmetros Formulação 1 (F1) Formulação 2 (F2) Formulação 3 (F3) 

Umidade (%) 46,10 50,96 54,04 

Cinzas (%) 3,00 2,77 2,56 

Lipídios (%) 10,21 5,33 1,85 

 

Dos resultados obtidos pode-se observar que a adição da farinha de albedo de maracujá 

contribuiu para obtenção de um produto com teor reduzido de lipídios. O regulamento técnico de 

identidade e qualidade de hambúrguer exige teor máximo de 23% para lipídios em hambúrguer 

tipo tradicional ou convencional.  

A Portaria nº. 27 de 13 de janeiro de 1998 define como “reduzido em gordura” o produto 

que apresenta uma redução mínima de 25% de gordura quando comparado ao alimento 

convencional, enquanto que a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 54 de 2012 que dispõe 

sobre o Regulamento Técnico sobre Informação Nutricional Complementar define “baixo teor de 

gordura” para o atributo de gorduras totais no máximo 3 g de gordura por 100 g ou 100 mL 

produto final. 

Os hambúrgueres formulados em F1 podem ser classificados como “reduzido teor de 

gordura” pois, apresentaram redução no teor de gordura de 77,30%  e os formulados em F2 como 

“baixo teor de gordura”, pois, apresentaram redução no teor de gordura de 94,95%, quando 

comparados ao produto convencional (hambúrguer de carne bovina) que possuem cerca de 20% de 

gordura antes do cozimento.  

Em estudo realizado por LIMA, 2008, que objetivou caracterizar hambúrgueres elaborados 

à base de caju e comparar suas características com as de quatro tipos de hambúrgueres comerciais, 

sendo um deles à base de carne e os demais à base de proteína vegetal, constatou-se que para os 

valores de lipídios encontrado na F1 frito (10,21%) deste trabalho foi bem semelhante ao 

encontrado para o hambúrguer comercial à base de carne frito encontrado em LIMA, 2008, que foi 

10,96% de gordura. E que os valores de gorduras para as formulações F2 e F3 fritos foram 

inferiores ao valor reportado para o hambúrguer formulado cuja base foi de fibras de caju com 

calor de lipídios de 7,90%.  

Comparando o resultado do valor de lipídio encontrado para a formulação F3 (com adição 

de 10% da FAM) crua que foi de 1,01% com o valor encontrado para a formulação de hambúrguer 

bovino sem adição de gordura e adição de 100% de inulina por BERNADINO FILHO et al, 2012 

em que encontraram valor de 1,54% de lipídio, constata-se valores bem semelhantes, porém com 
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adição bem inferior do substituto de gordura. Já para o trabalho de MARQUES (2007) que estudou 

o efeito da adição de 12,25% de farinha de aveia como substituto de gordura em hambúrguer de 

carne bovina, encontrando 2,45% de gordura nos produtos crus, o valor de lipídio encontrado para 

a formulação F3 neste trabalho foi bem inferior.   

Os resultados encontrados neste trabalho indicaram que as adições da farinha de albedo das 

cascas de maracujá aos hambúrgueres bovino contribuíram para a redução do conteúdo lipídico, e 

consequentemente na diminuição do valor calórico do mesmo além de conferir características 

funcionais ao produto. 

Para os teores de umidade os resultados das amostras cruas nas formulações F1, F2 e F3 

foram semelhantes aos encontrados por SU et al, 2013 em formulações de hambúrgueres bovinos 

com 0, 20 e 25% da adição de okara úmido, cujos valores de umidade foram de 71,0; 69,6 e 70,0 

respectivamente. Já para os valores de lipídios os valores encontrados neste trabalho para as 

formulações F2 e F3 foram bem inferiores quando comparados aos encontrados por SU et al, 2013 

em suas formulações com adição de 20 e 25% de okara. 

 

4. Conclusões 

Portanto, pode-se concluir que os hambúrgueres suplementados com farinha de albedo de 

maracujá tiveram seu teor de lipídios reduzido quando comparado ao hambúrguer bovino 

convencional, conforme legislação vigente. E, que parece bem pertinente o aproveitamento do 

subproduto albedo de maracujá, para a elaboração de produtos com possíveis propriedades 

funcionais, e para a redução de problemas de poluição ambiental. 
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Resumo 

 Esse trabalho possui como principal descrever os resultados do projeto do PIBIC, esse 

projeto consiste no desenvolvimento de um sistema baseado na web para automatizar os trabalhos 

de inscrição, seleção e acompanhamento de alunos e de projetos do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).na Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPESQ) relacionados ao PIBIC.  

Palavras–chave: engenharia de software; java; sistemas web java 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, as empresas privadas vêm modificando seus modus operandi com o 

principal intuito de otimizar seus processos de produção, ou seja produzir o mesmo produto ou 

serviço utilizando menos matéria prima e/ou mão de obra. As instituições controladas pelo poder 

público, como por exemplo o Instituto Federal de Pernambuco, também têm procurado absorver 

essa tendência. Uma das principais formas de otimizar um processo de produção é detectar 

complexidades, que podem ser problemas ou partes do processo que requerem muito tempo ou 

pessoal. Após essa etapa de análise de complexidade é necessária selecionar a melhor solução pela 

elas. A Tecnologia da Informação é um dos instrumentos mais utilizados como solução desses 

problemas. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O projeto foi dividido em três etapas principais. A primeira etapa do projeto foi 

caracterizada pela escolha das ferramentas de desenvolvimento. Essas ferramentas, tais como a 

linguagem de programação Java e o MySQL como sistema gerenciador de banco de dados, servem 

como apoio a produção do sistema.  

Numa segunda etapa, foi realizada um levantamento de informações do modelo de 

negócio, ou seja informações de como o trabalho da PROPESQ funciona. Esse tipo de abordagem 

é necessária para que o sistema seja desenvolvido de acordo com as reais necessidades do 

departamento. Para obter essas informações, foi feita uma análise, ou compreensão detalhada, dos 
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editais publicados anteriormente pelo setor, assim como uma série de entrevistas com experts – 

funcionários e orientadores no campus Recife - no que se refere a pesquisa no IFPE. 

Em seguida, ocorreu a terceira etapa, também denominada de implementação. Nessa fase, 

as informações colhidas anteriormente foram reunidas para guiar a produção de software. Foi nessa 

etapa que o sistema começou a ser produzido e testado de fato. 

3. Resultados e Discussão 

No atual momento, o sistema se encontra parcialmente desenvolvimento. As principais 

funcionalidades desenvolvidas estão relacionadas a entrada de dados no sistema e a visualização 

desses dados pelo usuário. As páginas que terão como função solicitar e fornecer dados aos 

usuários então prontas e possuem design intuitivo e de fácil navegação. 

 

4. Conclusões 

No momento atual, a utilização de sistemas de informações em corporações – incluindo 

nesse contexto organizações públicas -  encontram-se em plena ascensão. Por esse motivo, a 

necessidade de utilizar sistemas desse tipo se tornar cada vez mais essencial para a melhoria do 

processo de inscrição, avaliação e acompanhamento dos planos de atividades do PIBIC. 

O desenvolvimento desse sistema reforça o principal intuito do PIBIC, que é estimular a 

pesquisa entre os discentes do Instituto Federal. 
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Resumo 

 Atualmente, o uso de inseticidas sintéticos para o controle de insetos pode comprometer o 

meio ambiente e a saúde humana, causando grande impacto ambiental. Devido ao enorme 

potencial, a utilização de óleos essenciais de plantas medicinais no controle de insetos tem sido o 

foco de várias pesquisas. Dentre as plantas estão Rosmarinus officinalis (alecrim) e Chenopodium 

ambrosioides (mastruz), cujo potencial biológico do óleo essencial foi e está sendo confirmado em 

vários trabalhos relacionando a atividades inseticidas, nematicida, fungistático, antimicrobiano, 

antifúngico, antiparasitário entre outros. Desta forma o presente trabalho teve como objetivo 

realizar a atividade antitermítica do óleo essencial das plantas medicinais em questão, obtidas no 

mercado público de Casa Amarela, localizado na região metropolitana de Recife, frente a térmita 

Nasutitermes corniger. A partir dos testes antitermíticos, concluiu-se que os óleos essenciais das 

plantas aromáticas Rosmarinus officinalis e Chenopodium ambrosioides foram considerados 

inseticidas naturais, nas concentrações de 50 mg/mL, 100 mg/mL, para R. officinalis  e 5 mg/mL, 

10 mg/mL e 20 mg/mL, para Chenopodium ambrosioides, sendo considerados eficazes no combate 

ao térmita, podendo ser investigado quanto à possibilidade de contribuir com a redução de impacto 

ambiental. 

Palavras–chave: atividade antitermítico; óleos essenciais; Nasutitermes corniger; plantas 

medicinais  

 

1. Introdução 

Diversas espécies têm sido utilizadas para fins terapêuticos por comunidades tradicionais 

em áreas rurais, o que vem se perpetuando através da medicina tradicional brasileira. Mas esse uso 

não se restringe às áreas rurais, sendo também amplamente disseminado em áreas urbanas do país. 

Muitas espécies são comercializadas por erveiros em mercados e feiras livres em cidades de todo 

país (FREIRE, 1996).  
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008), plantas medicinais são 

todas aquelas que contêm, em um ou mais de seus órgãos, substanciais que podem ser utilizadas 

com propósitos terapêuticos. Os mercados públicos do Recife-PE, como mantenedores do 

comércio fitoterápico, abrigam os vendedores de ervas que colaboram para manter e nutrir a 

medicina popular e os cultos religiosos no suprimento das plantas necessárias à concretização de 

ritos e preparações medicamentosas contra os males orgânicos ou espirituais. São verdadeiros 

centros reprodutores dos conceitos e preparos de folk (ALBUQUERQUE, 1997).  

Diante de tantas plantas com ação terapêutica, no presente trabalho foram selecionadas 

duas plantas aromáticas, que são Rosmarinus officinalis, mais conhecido como Alecrim e 

Chenopodium ambrosioides, conhecido por mastruz. 

 Rosmarinus officinalis é empregado como fitoterápico. As partes utilizadas da planta são 

as folhas e sumidades floridas de onde é obtido o óleo essencial. Pesquisas realizadas com óleos 

essenciais de Rosmarinus officinalis visaram aplicações como inseticidas e inibidores de 

germinação de sementes de ervas daninhas. Bessette et al (2003) revelaram que pesticidas naturais 

contendo óleo essencial de Rosmarinus officinalis apresentam eficácia contra larvas de insetos, 

apresentando a vantagem de não produzir toxicidade a humanos e animais domésticos. 

 O óleo essencial de C. ambrosioides L. apresenta propriedade antifúngica, antibacteriana e 

antiinflamatória (MISHRA  et  al.,  2002).  

Algumas espécies de cupins foram consideradas pragas com grande potencial destrutivo. 

Os Nasutitermes corniger Motschulsky é uma espécie amplamente distribuida, é altamente 

adaptável à colonização em áreas urbanas, ambientes agrícolas e naturais, sendo em muitos 

ambientes uma espécie dominante (SANTANA et al, 2010). Desta forma, o estudo da ação destes 

compostos contra estes insetos constitui um campo aberto a investigações. 

Em função do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo realizar a atividade 

antitermítica do óleo essencial das plantas medicinais Rosmarinus officinalis e Chenopodium 

ambrosioides, obtidas no mercado público de Casa Amarela, localizado na região metropolitana de 

Recife, por ser uma atividade biológica ainda não investigada para esta espécie. 

 

2. Materiais e Métodos 

As amostras das plantas medicinais foram obtidas no Mercado Público de Casa Amarela - 

MPCA, sendo utilizada apenas as suas folhas. As plantas coletadas foram identificadas no Herbário 

Sérgio Tavares da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela professora Drª Angela Maria 

de Miranda Freitas, onde a espécie Rosmarinus officinalis, por ser estéril, teve seu nome científico 

confirmado, porém não foi catalogada. Chenopodium ambrosioides foi catalogada com número de 

tombamento HST 20703. 
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O óleo essencial foi extraído por técnica convencional de hidrodestilação utilizando 

aparelho de Clevenger, por cerca de 60 a 120 min (EHLERT et ai., 2006). Em seguida, foram 

tratados com sulfato de sódio e mantidos refrigerados até sua utilização. Seus índices de refração 

foram determinados. Os constituintes químicos foram identificados por CG-MS usando o 

Cromatógrafo a gás GC HP5890 série II com detector de ionização de chama e coluna capilar Ultra 

1 (25m x 0,32 mm x 0,52 m).  

Nos testes de atividade antitermítica, utilizou-se o método descrito por Kang e 

colaboradores (1990) nas concentrações de 12,5; 25; 50 e 100 mg/mL, utilizando acetona como 

solvente. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Fitoquímica do Departamento de 

Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco pela professora Dra. Cláudia de Albuquerque 

Maranhão. As leituras dos térmitas vivos foram realizadas diariamente por sete dias. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os óleos essenciais foram extraídos com folhas frescas e secas de cada planta de estudo e 

seus índices de refração determinados, sendo 1,4697 para o óleo essencial de alecrim, tanto para 

folhas frescas quanto secas e 1,4765 e 1, 4725, respectivamente para o óleo das folhas frescas e 

secas, de mastruz. Constata-se que, apesar do óleo essencial das diferentes plantas ser obtido da 

planta tanto seca quanto fresca, este parâmetro, tão importante na determinação da qualidade do 

óleo essencial, aparenta não ter sofrido alteração. Isto reforça a contribuição do estudo para a 

importância da conservação da planta medicinal seca, diminuindo a perda para o feirante que se 

desfaz das plantas tão logo estas perdem seu estado de frescor. 

Após análise dos cromatogramas dos óleos de alecrim e mastruz, obtidos de amostras 

frescas e secas, respectivamente, observou-se que o componente majoritário do óleo essencial do 

essencial de alecrim foi a cânfora (15,68% e 18%) e para o óleo do mastruz, o componente 

principal foi o α-terpineno (63,29% e 57,50%). Estes resultados mostram que a extração do óleo 

essencial da planta fresca ou seca não altera o teor do constituinte principal de cada óleo. Outros 

constituintes de menor teor tiveram suas concentrações variando, sendo a volatilização dos 

constituintes um dos fatores que podem ser responsável por essa perda, porém esses parâmetros 

não alteram o índice de refração, o que demonstra uma manutenção na qualidade dos óleos 

essenciais analisados. 

Nas concentrações do óleo essencial de Rosmarinus officinalis de 50 e 100 mg/mL 

observa-se a mortalidade de 100% correspondente ao 1º (primeiro) dia de tratamento, o que 

demonstra que ambas as concentração do óleo em questão possuem atividade antitermítica. Para os 

testes realizados com o óleo de Chenopodium ambrosioides, as concentrações de 5 mg/mL, 10 

mg/mL e 20 mg/mL foram as que apresentaram alta atividade antitermítica, tendo uma mortalidade 

de 100% no 1º (primeiro) dia de tratamento. Estes resultados demonstram que numa concentração 

de 5 mg/mL, o óleo já apresenta atividade antitermítica. Isto confirma a importância desta espécie 
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em tantas ações biológicas descritas na literatura. A concentração 2,5 mg/mL obteve êxito apenas a 

partir do 5º (quinto) dia de tratamento. Para o controle, o número de térmitas sobreviventes foi 

mantido até o quinto dia, tendo mortalidade de 36,67% e 18%, a partir deste dia, para R. officinalis 

e C. ambrosioides, respectivamente. 

 

4. Conclusões 

Os valores de índice de refração não apresentaram alteração, quando comparados os óleos 

obtidos de plantas frescas e secas. Esta semelhança foi devida à não alteração na composição 

química dos óleos, que foram confirmadas pela cromatografia gasosa.  

 Nos ensaios de atividade antitermítica, concluiu-se que o óleo das folhas frescas de 

Rosmarinus officinalis e de Chenopodium ambrosioides L. apresentam atividade antitermítica para 

com os cupins da espécie Nasutitermes corniger, nas concentrações testadas. 

 O presente trabalho trouxe uma importante contribuição para o estudo de plantas 

medicinais comercializadas em mercados públicos, pois, apesar de já se conhecer algumas 

propriedades medicinais das plantas investigadas, ou por uso popular ou por comprovação 

científica, o estudo da ação antitermítica destas plantas foi inédito e demonstrou atividade 

potencial. 
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Resumo 

Os  Mercados Públicos são espaços que atraem diversos grupos socias, oferecendo uma 

grande diversidade de serviços. Porém, no cotidiano de suas atividades, os mercados apresentam 

alguns problemas ambientais. Neste contexto, o presente estudo objetivou desenvolver uma 

proposta de Agenda 21 para os Mercados Públicos, como instrumento de gestão ambiental 

participativa, escolhendo-se o Mercado Público de Casa Amarela (MPCA), em Recife-PE, como 

estudo de caso. Na realização da pesquisa, procedeu-se o reconhecimento da área, identificando-se 

os aspectos ambientais locais. A partir disto planejou-se ações com vistas à construção da Agenda 

21, sendo desenvolvidas de forma interdisciplinar, com discussões no grupo de Pesquisa de 

Mercado Publico do IFPE. A primeira Oficina de Agenda 21 do MPCA foi realizada em maio de 

2014, em espaço disponibilizado pela Escola Dom Vital, localizada próximo ao mercado. A oficina 

teve início com a recepção, credenciamento dos participantes, apresentação introdutória sobre a 

Agenda 21 Global, Nacional, Estadual e Local. Na sequência, aplicou-se a dinâmica de Agenda 21 

do Pedaço, proposto pelo Instituto Ecoar para Cidadania, onde o público foi estimulado a 

identificar os problemas ambientais existentes no mercado e propor soluções. Dentre os problemas 

apontados, destacam-se os ligados a infraestrutura, divulgação do mercado e educação ambiental. 

Salienta-se que os participantes desta oficina demonstraram interesse em expor suas opiniões e 

participar de ações futuras que possibilitem melhorias no seu ambiente de trabalho. Os dados 

obtidos serviram de subsídios para a elaboração da Agenda 21 para o MPCA. 

Palavras–chave: mercados públicos; agenda ambiental, gestão participativa  

 

1. Introdução 

A Agenda 21 é considerada um instrumento de planejamento estratégico e mostra-se como 

um permeador das políticas públicas fazendo com que o desenvolvimento econômico e social se 

processe de maneira sustentável (CREA, 2004).  

Neste cenário, o presente estudo se propõe a desenvolver uma Agenda 21 Local, para o 

espaço de Mercado Público. Uma vez que, estes espaços atraem diversos grupos sociais e abrigam 
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práticas de comercialização e consumo. É um lugar onde os indivíduos se encontram e produzem 

seus significados e trocas simbólicas (LEAL, 2012).  

Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se o Mercado Público de Casa Amarela 

(MPCA), em Recife-PE, como estudo de caso, tendo em vista que o mesmo é um dos mercados 

públicos da Região Metropolitana do Recife (RMR) mais antigo, inaugurado em 1930. O mercado 

está situado na Região Político Administrativa mais extensa do Recife, composta de 29 bairros 

(PREFEITURA DO RECIFE, 2005). 

Desta forma, espera-se contribuir para a gestão ambiental de mercados públicos, 

apresentando o documento da Agenda 21 Local, apoiando a melhoria da sustentabilidade ambiental 

destes espaços. 

 

2. Materiais e Métodos  

2.1 Caracterização da Área 

O Mercado Público de Casa Amarela está inserido na Região Político-Administrativa RPA 3 

com 100 boxes, sendo de diferentes segmentos, como: açougues, armarinhos, ervas medicinais, 

bares e restaurantes, entre outros. Ele está localizado entre as ruas Padre Lemos s/n e Estrada do 

Arraial, nº 1930, Casa Amarela, inaugurado em1930 ( figura 01). 

Figura – 02 Vista de frente do Mercado Público de Casa Amarela 

 

Fonte: Silva, 2014 

 

2.2 Métodos 

Para a realização da presente pesquisa, além da pesquisa documental, foi feito o 

levantamento de dados exploratórios em campo, para o conhecimento das principais problemática 

deste mercado, as visitas no Mercado ocorreram nos meses de novembro 2013 e janeiro 2014, para 
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reconhecimento da área e entrevistas com os diversos segmentos do público existente no mercado e 

registros fotográficos na área interna e externa do mercado.  

Para a elaboração da proposta de metodologia de construção da Agenda 21 em mercado 

Público, lançou-se mão do método adotado na Agenda 21 do Pedaço, criado pelo Instituto Ecoar 

para Cidadania em 1996 (DUAILIBI, 2004). 

 

3. Resultados e Discussão 

A partir da caracterização geral do Mercado Público de Casa Amarela, foram identificadas 

algumas questões ligadas aos aspectos ambientais locais, como: a falta de coletores de resíduos no 

interior do MPCA, destacando-se também, deficiências nas instalações de ralos e esgotos na área 

interna do mercado, comprometendo a aparência deste ambiente. 

Diante das problemáticas encontradas no diagnóstico preliminar, lançou-se mão da 

proposta de elaboração do instrumento da Agenda 21 para o Mercado Público de Casa Amarela, 

firmando-se parcerias entre a Prefeitura do Recife, os gestores locais do mercado e com a Escola 

Estadual Dom Vital.  

Ainda, foram entrevistadas 25 pessoas frequentadoras do mercado, entre permissionários e 

clientes, buscando-se saber se os mesmos já haviam ouvido falar sobre Agenda 21. Entre os 

entrevistados, apenas 32% disseram que conheciam a Agenda 21, confirmando assim, a 

necessidade de apresentar esta temática de forma mais detalhada para o público do mercado em 

estudo.  

Diante disso, foi realizada a I Oficina de Futuro intitulada I Fórum Agenda 21, Meio 

Ambiente e Mercados Públicos, ocorreu na Escola Estadual Dom Vital, localizada ao lado do 

MPCA, com a participação da direção da Escola, alguns permissionários, professores e 

consumidores do mercado.  

Como estratégia metodológica da oficina, utilizou-se a Agenda 21 do Pedaço, proposta 

pelo Instituto Ecoar para Cidadania esta metodologia de Agenda 21 consiste em formar grupos de 

cidadania ativa através da realização de Oficinas de Futuro, na qual os presentes se apresentaram e 

colocaram suas opiniões quanto aos principais problemas e propostas de soluções no ambiente do 

mercado. 

 Como uma segunda estratégia para garantir a representatividade dos permissionários, uma 

parte da equipe integrante do Projeto Interdisciplinar de Mercados Públicos se deslocou para a área 

interna do mercado, utilizando material próprio da metodologia aplicada. Considerando os dois 

momentos de Oficina do futuro o número de participantes foi de 34 pessoas. 

A partir das respostas dos participantes durante a I Oficina do Futuro, foi possível construir 

o muro das lamentações, onde foram expostos os principais problemas ambientais indicados por 

eles, destacando-se aqueles relativos à infraestrutura e falta de divulgação do mercado.  
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Na sequência da I Oficina do Futuro, foi construída a Árvore dos Sonhos, onde os 

participantes colocaram quais seriam as possíveis soluções e ou a situação desejada para os 

problemas apresentados por eles anteriormente. Destacando-se entre eles, a necessidade de 

melhorias na infraestrutura, maior diálogo entre Prefeitura e permissionários e maior apoio da 

Prefeitura quanto à divulgação do mercado. 

Ainda, por meio da realização da primeira Oficina do Futuro, foi possível perceber o 

anseio que os permissionários têm para que haja melhorias neste espaço público, pois para muitos 

esse comércio já vem de pai para filho e também essa é a principal fonte de renda da família.    

Diante dos dados obtidos, criou-se o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável foram 

definidos os temas, e para cada um propostas de ação, os resultados esperados para proporcionar a 

situação desejada, além de seus respectivos prazos, indicadores de acompanhamento e prováveis 

parceiros. Essa distribuição foi proposta como forma de dar suporte ao processo de monitoramento 

da implementação da Agenda 21 para o Mercado Público de Casa Amarela. 

 

4. Conclusões 

A realização dessa pesquisa no Mercado Público de Casa Amarela possibilitou a discussão 

dos diversos problemas vivenciados pelos permissionários e pela comunidade que frequenta o 

mercado e fomentou possibilidades de planejar caminhos e estratégias para solução dos mesmos, 

despertando o interesse de diversos atores para a construção da Agenda 21 para o Mercado Público 

de Casa amarela. 
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Resumo 

Devido ao movimento do Sol e á necessidade de um maior aproveitamento da radiação 

solar, se faz necessária à utilização de equipamentos, denominados de rastreadores solares, que 

acompanhem o Sol durante o seu deslocamento. Este relatório apresenta os resultados do 

desenvolvimento de um rastreador solar de um eixo utilizando um controle por passos de maneira 

que a cada passo, o arranjo se desloque acompanhando o Sol. Um protótipo foi construído 

utilizando um motor CC e uma placa de Arduino, sendo apresentado e obteve o 2º lugar, durante a 

mostra científica do IFPE - Campus Pesqueira. Sua operação foi avaliada por meio da medição da 

radiação incidente em sua estrutura. Constatou-se que a execução da programação obteve êxito, ou 

seja, o equipamento funcionou como previsto. 

Palavras–chave: Controle por passos; energia solar; movimento do Sol; rastreamento solar 

 

1. Introdução 

Tendo em vista que o sol se movimenta ao longo do dia em uma trajetória bem definida e 

estudada, os rastreadores solares são equipamentos que tentam fazer com que a incidência dos 

raios solares seja a mais perpendicular possível em relação ao seu plano, e assim obter o maior 

aproveitamento energético possível.  

Conhecendo as diversas técnicas de sistemas de rastreamento, sendo elas em malha aberta 

ou malha fechada, contendo sensores de alinhamento ou microprocessadores, esse projeto avaliou 

uma nova proposta de movimentação da estrutura, que permitiu obter uma maior quantidade de 

energia quando utilizando um painel fotovoltaico. 

O trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento e montagem do controle eletrônico 

de um rastreador solar de um eixo, a partir da utilização da estrutura mecânica de um rastreador 

solar, já existente no IFPE – Campus Pesqueira.  

Como objetivos específicos: definir um circuito de controle eletrônico e seu 

desenvolvimento; instalar motores e engrenagens na estrutura mecânica do rastreador existente no 

IFPE - Campus Pesqueira; avaliar uma nova proposta de ajuste e programação do rastreador que 

permita um maior aproveitamento da energia incidente em um painel solar fotovoltaico a ser 

instalado na estrutura do rastreador. 
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2. Materiais e Métodos  

A metodologia consistiu na montagem experimental do rastreador solar de um eixo e a 

avaliação do seu funcionamento por meio da observação de sua movimentação durante o dia. A 

radiação incidente na sua estrutura também foi medida. 

Os equipamentos utilizados para a construção do rastreador foram os seguintes: À estrutura 

mecânica com movimentação de um eixo, foi acoplada uma corrente de bicicleta em conjunto com 

duas rodas dentadas de raios diferentes a fim de diminuir a rotação da estrutura e aumentar o 

torque, com o objetivo de obter uma melhor precisão no rastreio, todo este sistema é acionado por 

um motor CC de 12V, e 3,3 RPM; utilizou-se uma placa de Arduino, que é responsável pelo 

controle e acionamento do motor CC. A programação necessária foi desenvolvida a partir dos 

cálculos do acompanhamento do Sol. Da mesma forma que Oliveira (2007) e Monteiro (2007), 

utilizamos duas chaves fim de curso para indicarem os limites que a estrutura pode se movimentar 

a Leste e a Oeste. 

Um diferencial do nosso projeto é a lógica da programação do retorno da estrutura, que 

acontece no final do dia e sem a utilização de baterias, utilizando apenas a radiação solar incidente 

nos painéis fotovoltaicos. 

O rastreador desenvolvido possui um acompanhamento diferenciado, seguindo o Sol 

através de “passos”, ou seja, de acordo com a movimentação do Sol, ocorre a movimentação da 

estrutura do rastreador em passos de 1s (um segundo) no sentido Leste-Oeste. Entre cada passo, 

ocorre a parada por um tempo estipulado e necessário para que ocorra o acompanhamento do Sol, 

esse tempo que o arranjo permanece parado varia de um passo para outro. A lógica de passos foi 

desenvolvida utilizando os cálculos do horário solar e horário local, medições do ângulo da 

estrutura do rastreador e cálculos do posicionamento do Sol. 

Primeiramente, medimos o ângulo referente aos limites físicos da estrutura do rastreador 

nas posições Leste (41,3º) e Oeste (30,6º). Quando o Sol atinge a posição de 41,3º (limite a Leste), 

no plano medido, o rastreador solar inicia seu rastreio através da lógica dos passos, no momento 

que ele atinge a posição de 30,6º (limite a Oeste) a estrutura permanece parada por um tempo 

determinado.  

Entre os limites Leste e Oeste foi observada a quantidade de passos que o arranjo se 

desloca, considerando o tempo de um segundo. Além disto, foram medidos os ângulos que a 

estrutura apresentou entre cada passo. Foi observado um total de oito passos, sendo cinco passos 

entre o limite Leste e o centro e três passos entre o Centro e o limite Oeste. 

Para a medição dos ângulos da estrutura, foram consideradas as medidas da largura e da 

altura de um triângulo retângulo formado pela estrutura a cada passo.  



 

46 Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 

Após determinarmos a quantidade de passos do arranjo e seus ângulos, calculamos então 

os horários que Sol estaria nestas respectivas posições angulares, determinadas para que 

pudéssemos sincronizar o movimento do arranjo com o tempo real de movimentação do Sol.  

Sabendo que o Sol possui dois movimentos, diário e sazonal, e que o rastreador 

desenvolvido nesse projeto se movimenta em relação a um eixo (Leste-Oeste), foi necessário 

calcular a posição do sol que passa no plano do rastreador, pois este se encontra posicionado na 

horizontal alinhado com eixo Norte-Sul movimentando-se no sentido Leste-Oeste. O Sol, em seu 

movimento diário, não passa pelo plano que contém os pontos Leste-Oeste, sendo necessário que 

se faça uma sobreposição dessa trajetória para o plano do rastreador (Leste-Oeste). 

O último passo do procedimento para que o circuito eletrônico do rastreador funcionasse 

como o previsto, seguindo o Sol de maneira sincronizada e com precisão, foi relacionar os ângulos 

medidos de cada passo (θmedido) com o ângulo (θ‟) calculado para compensar a sobreposição que 

existirá entre o vetor da trajetória do Sol e o plano do rastreador. Para isto utiliza-se a equação do 

azimute solar (STINE e GEYER, 2001). Determinando-se com isto os horários em que os passos 

devem ser realizados.  

O retorno da estrutura de rastreamento funciona através das chaves fim de curso e da 

programação. Ao final do dia, o rastreador após ter acompanhado todo o percurso do Sol, chega ao 

seu limite. O rastreador permanecerá parado nesta posição; durante 249 min. (verão) e 225 min. 

(inverno). Estes valores foram obtidos a partir da diferença entre o horário do pôr do Sol e o 

horário que o arranjo atinge o seu limite. Com isto ele permanecerá aproveitando a incidência de 

radiação até o final da tarde, quando retornará a sua posição. 

 

3. Resultados e Discussão 

Como resultado inicial, o protótipo do rastreador solar foi apresentado no V PLURI – 

Pesqueira, evento científico do campus Pesqueira, na categoria Formação de Professores, obtendo 

o 2º lugar. O protótipo obteve sucesso, onde simulamos seu acompanhamento do Sol em um 

ambiente controlado, simulávamos a presença ou não do “Sol”, além do seu retorno no final do dia. 

Como resultados preliminares, foi medida a radiação incidente no plano do rastreador 

utilizando um solarímetro fotovoltaico e um datalogger. 
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Figura 1: Radiação medida durante os ensaios. 

O gráfico da figura 1 apresenta os valores medidos da radiação incidente na estrutura do 

rastreador, estando indicados os momentos da realização dos passos e o retorno do arranjo para o 

leste no dia 01/07/2014. Observa-se que a execução da programação obteve êxito, ou seja, o 

equipamento funcionou como previsto. Mostra ainda uma comparação, para o mesmo dia, dos 

valores da radiação global no plano horizontal com a radiação medida na estrutura do rastreador. 

Durante o intervalo de espera para o retorno, verifica-se que a radiação medida no plano do 

rastreador foi maior do que a radiação global. 

Observa-se também que, devido à instalação do rastreador estar na posição horizontal com 

a movimentação em apenas um eixo, os valores da radiação incidentes na estrutura obtidos durante 

o funcionamento foram menores que os valores da radiação global. O que será objeto da realização 

de outros experimentos considerando uma posição diferente do rastreador. 

  

4. Conclusões 

Podemos concluir que o desenvolvimento do rastreador solar de um eixo obteve sucesso, 

uma vez que conseguimos apresentar o primeiro protótipo em um evento científico do IFPE – 

Campus Pesqueira, com apenas três meses que havíamos iniciado os trabalhos. Em relação ao seu 

funcionamento exposto ao Sol, percebemos que a metodologia desenvolvida para que o 

rastreamento funcionasse, permitiu que o equipamento operasse dentro do previsto. 

Sabemos que aperfeiçoamentos e estudos ainda precisam ser realizados, para que seu 

funcionamento seja o mais proveitoso possível, de forma que permita a realização de outros 

ensaios. É importante ressaltarmos também que esse projeto não está sozinho, e além de seu 

objetivo que é um melhor aproveitamento energético, ele também poderá contribuir futuramente na 

Usina Fotovoltaica que será construída no IFPE – Campus Pesqueira. 
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Resumo 

Esta pesquisa visa avaliar a qualidade de água e o estado trófico do reservatório Jucazinho, 

através dos resultados das análises de amostras da água tomadas na superfície. Têm como objetivos 

o acompanhamento mensal das coletas de suas águas e a avaliação da variação de parâmetros de 

qualidade de água no período de 2005 a 2013. Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos 

através do programa de monitoramento sistemático do reservatório, realizado pela Agência 

Pernambucana de Águas (APAC) e Clima e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), onde 

são coletadas e analisadas amostras da água superficial. Com a análise de componentes principais 

(ACP) pôde ser observado melhor à variabilidade temporal da qualidade de água. Além disso, 

através dos gráficos do Índice de Estado Trófico- IET, constatou-se que o estado trófico de 

Jucazinho tem se elevado consideravelmente nos últimos anos em função do aporte de nutrientes 

devido ao uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica contribuinte. Como observou-se que a 

análise por componentes principais definiu melhor as variáveis que mais exercem influência na 

qualidade da água do Jucazinho. 

Palavras-chave: qualidade de água, estado trófico, análise por componentes principais.  

 

1. Introdução 

O Reservatório Jucazinho, localizado na Bacia Hidrográfica do Capibaribe e entre os 

municípios de Surubim e Cumaru, é responsável por abastecer em torno de 800 mil habitantes na 

região do Agreste Pernambucano. Construído no ano de 1998, possui capacidade máxima de 

acumulação de 327,04 milhões de metros cúbicos e atualmente, contempla usos múltiplos, dentre 

eles a atenuação de enchentes, o abastecimento humano e a piscicultura. A montante do 

reservatório, encontra-se o núcleo urbano de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, que despejam, 

sem nenhum tratamento, seus esgotos domésticos e industriais, oriundos das lavanderias de jeans. 

Como agravante do problema, o reservatório Jucazinho, desde 2004, mantém suas águas 

represadas, sem a devida operação do dispositivo de descarga de fundo, o que contribui ainda mais 

para o acúmulo de nutrientes e outros elementos nas camadas inferiores do manancial.  

Dentro deste contexto, objetivo geral desta pesquisa consistiu em avaliar parâmetros de 

qualidade de água e a evolução do grau de trofia do reservatório Jucazinho através dos resultados 

das análises de amostras da água tomadas na superfície (mensal). 
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2. Materiais e Métodos  

A pesquisa consistiu-se inicialmente na consulta a livros, artigos científicos e sites. Em 

destaque foi estudado o Plano Hidroambiental da Bacia do rio Capibaribe- PHA e a Resolução 

357/05 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Foram feitas visitas técnicas em 

pontos estratégicos do Reservatório Jucazinho para observações e registro fotográfico. Para 

realização do monitoramento do reservatório Jucazinho, foram feitas coletas de amostras de água e 

as análises foram realizadas pela CPRH, contando com o apoio de professores e alunos envolvidos 

no projeto de pesquisa, além de um técnico da APAC. As coletas da água superficial do 

reservatório foram realizadas nas seguintes datas: 26/11 e 17/12/2013, em ponto próximo ao 

barramento devido à impossibilidade de coleta no ponto de captação de água da COMPESA.  

De posse dos resultados dos parâmetros de qualidade de água do monitoramento 

sistemático da CPRH/APAC do período compreendido de 2005 a 2013 foi realizada a análise 

comparativa dos dados com a ajuda de planilhas eletrônicas, as quais forneceram gráficos capazes 

de apresentar a evolução dos parâmetros e índices analisados, como também facilitou o cálculo do 

Índice de Estado Trófico- IET para acompanhamento do nível de trofia do reservatório. Os 

resultados deste índice calculados a partir dos valores de fósforo devem ser entendidos como uma 

medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como agente causador do processo 

(BARBOSA, 2012). 

 Para uma melhor análise da variabilidade temporal da qualidade da água do Jucazinho, 

recorreu-se ao uso de ferramenta computacional através da adoção da análise de componentes 

principais (ACP). Foi selecionado apenas os dados referentes aos anos de 2005 a 2011 e escolhido 

os parâmetros, temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais e fósforo total, devido a maior quantidade 

de dados observados para os referidos anos. Na análise dos dados utilizou-se o software 

Statistica®, versão 7.0. 

 

3. Resultados e Discussão 

Observou-se durante a avaliação que para o IET de Jucazinho passar do estado mesotrófico 

em 2005 para o supereutrófico a partir de 2008, houve um considerável aumento de parâmetros 

como a concentração de fósforo total e clorofila a. Com os vertimentos que ocorreram anualmente 

partir de 2008 até 2011, verificou-se uma tendência à estabilidade no estado trófico do reservatório, 

permanecendo em supereutrófico, conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1 - Evolução do IET médio no reservatório Jucazinho. Fonte: Elaborada a partir dos dados 

do monitoramento sistemático do reservatório Jucazinho – APAC/CPRH. 

No emprego da análise dos componentes principais foram gerados oito componentes, 

porém as mais significativas e analisadas foram as duas primeiras, conforme mostra a tabela 1. 

Sendo assim, verificou-se que na CP1 os parâmetros que exerceram maior influência de forma 

negativa foram os de Condutividade Elétrica (-0,84) e Sólidos Totais (-0,87) e de forma positiva 

foi o parâmetro Fósforo Total (0,77). Já na CP2 os parâmetros que tiveram maior influência de 

forma negativa e os mais expressivos foram o pH (-0,84) e OD (-0,74).   

Tabela 1 - Tabela de Peso 

 Parâmetros Componente 1- CP1 Componente 2- CP2 

Temperatura 0,305452 -0,483807 

pH 0,279847 -0,840248 

OD 0,440416 -0,746660 

DBO 0,641838 -0,434402 

Cond. Elet. -0,843874 -0,448979 

Turbidez 0,612771 0,179562 

Sólidos Totais -0,872595 -0,391811 

Fósforo 0,772072 0,206939 

Variância Explicada 3,222665 2,116456 

 

Observou-se através da figura 2 que a CP1 cresce negativamente à medida que, o grupo I, 

sólidos totais e condutividade elétrica aumentam, devido às características da água, que apresenta 

uma alta salinidade. De acordo com o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (2006), a 

condutividade elétrica da água representa sua capacidade de transmitir a corrente elétrica em 

função da presença de substâncias dissolvidas, principalmente inorgânicas, que se dissociam em 
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cátions e ânions, ou seja, a condutividade elétrica representa a concentração de íons, estando, 

portanto, associada à concentração de sólidos dissolvidos totais (SDT) e à salinidade. 

O crescimento positivo da CP1 se deu pelo aumento das variáveis do grupo II, pH, OD, 

DBO e temperatura que pode ser explicado pela poluição antropogênica do reservatório, causada 

por nutrientes e matéria orgânica, provenientes dos esgotos domésticos e industrial (lavanderias de 

jeans) lançados no rio Capibaribe sem o devido tratamento. Pelo grupo III, cujos parâmetros foram 

o fósforo total e a turbidez, o crescimento positivo da CP1 ocorreu à medida que as variáveis 

aumentaram, pois a entrada de nutrientes como o fósforo pode desencadear a eutrofização artificial, 

induzida pelo homem através de atividades antrópicas. Segundo Chapra (2008), a eutrofização 

pode trazer uma série de efeitos deletéricos sobre os corpos de água. Em corpos hídricos 

eutrofizados, o crescimento abundante de plantas flutuantes diminui a transparência da água, 

deixando-a mais turva. 

 

Figura 2 – Gráfico de peso das componentes principais CP1 x CP2. Fonte: Elaborado a partir dos 

dados gerados por componentes principais (ACP). 

4. Conclusões 

Conclui-se que o Jucazinho tem apresentado estado trófico elevado nos últimos anos, 

passando de mesotrófico em 2005 para supereutrófico em 2013, influenciando na qualidade da 

água do reservatório. A análise por componentes principais definiu melhor as variáveis que mais 

exercem influência na qualidade da água do Jucazinho.  
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Resumo 

A despeito do aumento no número de consumidores preocupados com uma alimentação 

mais saudável, alguns estudos vêm tentando desenvolver novas formulações de hambúrgueres com 

teores de lipídeos reduzidos através da incorporação de substâncias tidas como substitutos de 

gorduras e/ou funcionais. Portanto, o presente estudo objetivou a incorporação da farinha feita a 

partir do albedo da casca do maracujá na formulação de hambúrgueres de carne bovina, avaliando 

a aceitabilidade e intenção de compra do produto através da analise sensorial. Os hambúrgueres 

foram elaborados com corte de músculo bovino dianteiro e traseiro. Na formulação padrão, F1, não 

foi adicionada a farinha do albedo da casca de maracujá. A formulação F2 foi adicionada de 5% da 

farinha, tendo a gordura reduzida a 5%. A F3 foi adicionada de 10% da farinha e 0% de gordura. O 

teste de aceitação global foi realizado utilizando-se escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei 

muitíssimo; 1 = desgostei muitíssimo), e a atitude de compra, utilizando-se escala de 5 pontos (5 = 

eu certamente compraria o produto; 1 = eu certamente não compraria o produto). Verificou-se que 

não houve uma diferença significativa entre as formulações F2 e F3 em todos os atributos, embora 

a aceitação global não atingisse o valor de sete que representa “gostei moderadamente”, apenas o 

conceito seis que representa “gostei ligeiramente”, mostrando certa dificuldade de aceitação do 

produto, principalmente no atributo sabor da F3 que comparada aos demais foi a de menor 

aceitação.  

Palavras-chave: hambúrguer; análise sensorial; albedo de maracujá.  

 

1. Introdução 

A expansão dos serviços de alimentação do tipo fast-food está ligada a uma demanda 

crescente, por parte da população em decorrência do acúmulo de atividade e profissionalização das 

mulheres. De modismo a rapidez, baixo custo e de uma suposta qualidade, esse tipo de alimentação 

passou a ser a opção permanente para um número crescente de consumidores urbanos que tem 

alterado seu ritmo de vida, modificando e diminuindo o tempo disponível para a preparação de 

alimentos e/ou para o seu consumo (LIMA; OLIVEIRA, 2005).  

Estudos mais recentes têm evidenciado que o consumo excessivo desses tipos de alimentos 

implica na ingestão elevada de lipídeos e carboidratos simples, trazendo como consequência o 

aumento na prevalência de enfermidades crônico-degenerativas como as doenças cardiovasculares, 
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o diabetes mellitus não insulina dependente, diferentes tipos de câncer e mesmo a obesidade. 

Dentre esses alimentos, destaca-se o consumo crescente de hambúrguer, que é um produto cárneo 

industrializado, obtido da carne moída de animais de açougue, com adição ou não de tecido 

adiposo e outros ingredientes. O mesmo faz parte do hábito alimentar da população brasileira, 

devido suas características sensoriais e de ser produto de fácil preparo, que apresenta elevado teor 

de lipídios (máximo de 23%), proteína de alto valor biológico (mínima de 15%), vitaminas e 

minerais em sua composição, representando os lanches preferidos de crianças, adolescentes e 

muito apreciado por adultos (BRASIL, 2000; QUEIROZ et al., 2005).   

Preocupados com a saúde, parte dos consumidores revela um crescente interesse por 

alimentos com teores de gordura reduzidos. Normalmente os produtos cárneos convencionais do 

tipo fast food possuem um alto conteúdo de gordura de 20 a 30%, proporcionando uma alternativa 

para formulações de novos produtos saudáveis. Com essa realidade as indústrias de alimentos 

procuram desenvolver produtos similares aos tradicionais que, normalmente são muito calóricos, 

em sua versão light, para isto, estudos têm sido desenvolvidos na tentativa de substituição da 

gordura pela adição de frutas e legumes e até mesmo enriquecidos com fibras. A gordura, no 

entanto, é um componente importante no desenvolvimento de flavour, textura e aparência do 

produto. Desta forma, a produção de alimentos com baixos teores de gordura similares aos 

tradicionais, com alto teor de gordura, torna-se uma tarefa difícil, principalmente em produtos 

cárneos, onde proporciona perdas sensoriais, de rentabilidade e modificações na palatabilidade (SU 

et al., 2013; ; ALI et al., 2011; PINHO et al., 2011; BERNADINO FILHO et al., 2012; BARROS 

et al., 2012; QUEIROZ et al., 2005; SEABRA et al., 2002). 

Estudos recentes destacam a casca do maracujá como fonte de pectina, fibra solúvel, e uma 

alternativa eficaz no tratamento de varias doenças relacionadas à obesidade, diabetes e doenças 

cardiovasculares (JANEBRO et al., 2008; MEDEIROS et al., 2009; RAMOS et al., 2007; BRAGA 

et al., 2010). Tal resíduo poderia ser utilizado, minimizando a geração de lixo orgânico, em 

formulações de novos produtos para a alimentação humana. Diante dessa realidade, o presente 

estudo objetivou a incorporação da farinha feita a partir do albedo das cascas de maracujá na 

formulação de hambúrguer de carne bovina e avaliar através de análise sensorial a aceitabilidade 

do produto. 

 

2. Materiais e Métodos  

A Farinha do albedo de maracujá (FAM) foi obtida com aproximadamente 10 kg de cascas 

de maracujás que foram anteriormente congeladas. Após descongelamento, as cascas foram 

lavadas e sanitizadas em água contendo 100 mg/L de cloro ativo, durante 15 minutos. O flavedo foi 

removido das cascas por meio de facas de aço inoxidável. Foi aplicado tratamento para a redução 

do teor de compostos cianogênicos, em que foram colocadas em água (proporção em peso de 1 

amostra de albedo:10 água) e cozidos à temperatura de ebulição por 30min. Após o cozimento, as 

amostras foram resfriadas em água corrente. A massa obtida foi desidratada em estufa de 
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circulação de ar a 70 ºC por 4 horas ou até peso constante. Após desidratação e a temperatura 

ambiente, foram trituradas em liquidificador doméstico, e a farinha obtida foi acondicionada em 

pote de vidro hermeticamente fechado e armazenado até o momento das análises e incorporação 

nos hambúrgueres.  

 Os hambúrgueres foram elaborados com corte de músculo bovino dianteiro e traseiro. Para 

a formulação F1 (hambúrguer tradicional), a carne e a gordura foram triturados em moedor de 

disco Skymsen Heavy Duty com orifício de 8 mm, em seguida, foram misturadas com água e 

condimentos. Na formulação (F1) não foi adicionada a farinha da casca de maracujá, sendo, 

portanto considerada como a formulação padrão. A formulação F2 é composta de carne triturada 

em moedor sem gordura e da adição parcial da farinha do albedo e a F3 é composta de carne 

triturada em moedor sem gordura, sendo que a gordura nesta formulação foi totalmente substituída 

pela farinha de albedo. Os ingredientes foram homogeneizados por dez minutos até obter uma 

mistura uniforme. Ao final do processo de homogeneização as misturas obtidas foram prensadas e 

moldadas manualmente com auxílio de placas de Petri descartáveis, obtendo-se hambúrgueres de 

aproximadamente 90g cada unidade. Cada peça foi envolvida por filmes plásticos de PVC, 

individualmente, e armazenados em freezer, sob temperatura de -18°C até o momento das análises. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados foram obtidos após a análise de cada questionário de avaliação sensorial 

aplicado aos participantes. Na Tabela 1 são apresentadas as médias dos resultados do teste de 

preferência da cor, aroma, maciez, sabor e aceitação global para os hambúrgueres formulados com 

incorporações de 0, 5 e 10% de FAM. 

 

TABELA 1: Resultados do teste aceitação dos hambúrgueres formulados: F1(0% de farinha de albedo); 2 

(5% de farinha de albedo) e F3 (10% de farinha de albedo) 

Atributos Formulação 1 (F1) Formulação 2 (F2) Formulação 3 (F3) 

Cor  6,9 ± 1,5  6,5 ± 1,9  6,6 ± 1,9  

Aroma  7,0 ± 1,5  6,5 ± 1,7  6,6 ± 1,6  

Maciez  5,8 ± 2,2  6,1 ± 1,8  6,3 ± 1,9  

Sabor  7,0 ± 1,7  6,3 ± 1,9  6,1 ± 2,0  

Aceitação global  6,9 ± 1,8  6,4 ± 2,0  6,3 ± 1,9  

 

Pela Tabela 1, verifica-se que não houve uma diferença significativa entre as formulações 

F2 e F3 em todos os atributos, embora a aceitação global não atingiu o valor de sete que representa 

“gostei moderadamente”, apenas o conceito seis que representa “gostei ligeiramente” mostrando 

uma certa dificuldade de aceitação do produto, principalmente no atributo sabor da F3 que 

comparada aos demais foi a de menor aceitação. A F3 foi considerada a melhor amostra quanto à 
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maciez, porém essa formulação, F3, resultou em um produto com textura esfarelada. A escolha do 

consumidor está diretamente relacionada aos atributos sensoriais dos produtos.  

As notas entre 6 e 9 (gostei ligeiramente a gostei muito), obtidas no teste de aceitação por 

atributos, sugerem que o produto poderá ser aceito no mercado consumidor sob o ponto de vista 

sensorial (ANZALDÚA-MORALEZ, 1994). Os hambúrgueres de avestruz, bovino e misto 

obtiveram valores médios entre 6 e 9, os quais demonstram que os produtos seriam aceitos por 

consumidores sob o ponto de vista sensorial. Isso se comprova através do teste de intenção de 

compra, que demonstra que grande porcentagem dos julgadores compraria o produto que mais 

gosta.  

 

FIGURA 1: Teste de intenção de compra dos hambúrgueres F1(0% de farinha de albedo); F2 (5% de farinha 

de albedo) e F3 (10% de farinha de albedo). (1=jamais compraria; 2= possivelmente não compraria; 3= 

Talvez comprasse/Talvez não comprasse; 4= possivelmente compraria; 5= compraria). 

Pelos resultados obtidos na Figura 1, observa-se que em relação à amostra que os 

julgadores mais gostaram, apontam que 53% (n = 27) gostaram mais do hambúrguer de formulação 

padrão (0% de FAM). Quanto ao atributo quatro “possivelmente compraria” que foi de 27%, a F3 

(n=14) se destacou em relação às demais.  

 

4. Conclusões 

Portanto, pode-se concluir que os hambúrgueres suplementados com farinha de albedo de 

maracujá tiveram seu teor de lipídios reduzido quando comparado ao hambúrguer bovino 

convencional, conforme legislação vigente. E, que parece bem pertinente o aproveitamento do 

subproduto albedo de maracujá, para a elaboração de produtos com possíveis propriedades 

funcionais, e para a redução de problemas de poluição ambiental. 
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Resumo 

Segundo a Portaria 453, todos os estabelecimentos que utilizam radiação ionizante 

precisam passar por um Programa de Garantia da Qualidade – PGQ para assegurar a minimização 

dos riscos e a maximização dos benefícios da utilização dos raios X. O objetivo deste trabalho 

propõe a avaliação do Sistema de colimação, bem como, o alinhamento do feixe de radiação de 

equipamentos de raios X médico em serviços de radiologia da cidade de Recife. Para a realização 

dos testes, foram adotados os procedimentos segundo os protocolos nacionais dos Testes de 

Controle de Qualidade - TCQs e o manual de radiodiagnóstico médico. Os instrumentais utilizados 

para verificação do alinhamento do raio central foram um cilindro de acrílico com esferas de aço 

de 0,8 mm de diâmetro, situadas na base superior e inferior separadas por uma distância de 15 cm, 

um chassi carregado com filme, trena e nível de bolha. Já, para a realização do teste de colimação, 

foi utilizado um dispositivo constituído de uma placa com marcações radiopacas metálicas, com 

dois eixos ortogonais em escalas de 0,5 cm e dois círculos concêntricos. Ambos os testes puderam 

ser realizados simultaneamente por um único acionamento de cada máquina e a partir das imagens 

reveladas, foram realizadas as avaliações relativas ao estado de cada equipamento. Os resultados 

mostram que os aparelhos avaliados estão em boas condições para o radiodiagnóstico, com relação 

tanto ao campo de radiação a ser exposto como também à qualidade da imagem para um 

diagnóstico mais preciso, o que garante a proteção radiológica individual. 

Palavras–chave: Raios X; Controle de qualidade; Alinhamento do feixe; Campo de radiação. 

 

1. Introdução 

A Portaria 453 (BRASIL, 1998) da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, 

obriga todos os estabelecimentos que utilizam radiação ionizante a passarem por um Programa de 

Garantia da Qualidade - PGQ. Estes programas devem realizar avaliações específicas não apenas 

dos equipamentos envolvidos na produção da imagem radiográfica, como também dos aspectos 

relacionados à Proteção Radiológica, garantindo a minimização dos riscos e a maximização dos 

benefícios da utilização dos raios X.  
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Na prática, o programa de garantia da qualidade em radiodiagnóstico constitui-se da 

monitoração sistemática e continuada de equipamentos e procedimentos, tornando possível 

identificar e avaliar qualquer elemento no processo de geração das imagens que possa 

comprometer a qualidade radiológica.  

Em relação aos equipamentos geradores de raios X, o controle de qualidade consiste em um 

conjunto de testes de constância aplicado para verificar a manutenção das características técnicas e 

os requisitos de desempenho dos equipamentos, a fim de que seja garantida as condições 

adequadas de funcionamento, satisfazendo requisitos pré-estabelecidos de qualidade. 

Aparelhos de raios X novos também devem ser submetidos ao controle de qualidade para a 

aceitação do equipamento, enquanto que os aparelhos usados devem fazê-lo periodicamente, 

conforme a frequência definida pela Portaria 453. 

Para o presente estudo, o Laboratório de Dosimetria Numérica (LDN) e o Laboratório de Raios 

X do curso de radiologia do IFPE, disponibilizou os instrumentos de pesquisa necessários para a 

realização dos testes de exatidão do sistema de colimação e de alinhamento do raio central do 

feixe de raios X, que segundo a Portaria 453 do Ministério da Saúde, devem ser realizados 

semestral e anualmente, respectivamente. Por serem simples e de fácil execução, os testes 

possibilitaram a realização de uma importante avaliação dos equipamentos quanto à colimação da 

radiação nas áreas de interesse no paciente e a distorção da imagem radiográfica, permitindo a 

diminuição do risco decorrente de exposições à radiação, a minimização da dose no paciente e no 

trabalhador, a otimização dos custos, a rejeição de filmes, o desgaste dos equipamentos e uma 

melhor qualidade no padrão da imagem radiográfica, o que contribui para um correto diagnóstico. 

(ROS, 2000) 

 

2. Materiais e Métodos  

No presente estudo, foram realizados os testes de sistema de colimação e verificação do 

alinhamento do raio central do feixe de raios X em 5 equipamentos de raios X convencional 

(equipamento A, B, C, D e E), sendo 4 de um setor de radiodiagnóstico em um serviço público e 1 

de um serviço privado, ambos localizados em Recife. 

Para tanto, foram adotados os procedimentos de acordo com os protocolos nacionais dos 

Testes de Controle de Qualidade – TCQs (BRASIL, 1998) e o Manual de Radiodiagnóstico 

Médico. (BACELAR, 1998) Os instrumentais utilizados nos testes de verificação do alinhamento 

do raio central do feixe de raios X foram um cilindro de acrílico com esferas de aço, com diâmetro 

de 0,8 mm, situadas na base superior e inferior e separadas por uma distância de 15 cm, um chassi 

(24 × 30) carregado com filme, trena e nível de bolha. 
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Já, para a realização dos testes de tamanho de campo, foi utilizado um dispositivo 

constituído de uma placa com marcações radiopacas metálicas, como as utilizadas para montagem 

de circuito impresso, com dois eixos ortogonais em escalas de 0,5 cm e dois círculos concêntricos 

Para uma melhor praticidade, economia de filme radiográfico, benefício de tempo e menor 

exposição, ambos os testes puderam ser realizados simultaneamente a partir de um único 

acionamento de cada equipamento de raios X. Desta forma, o dispositivo de alinhamento de feixe 

foi posicionado no centro da placa utilizada no teste de colimador. Foi colocado na superfície da 

mesa um chassi 24 × 30 carregado com filme e, sobre este, o dispositivo para o teste de tamanho de 

campo juntamente com o cilindro, de modo que ficassem na posição perpendicular ao feixe de 

raios. Em seguida, após ajustar a distância foco-filme para 1 m, foi realizado o ajuste das bordas do 

campo de luz para que coincidisse com o desenho retangular da placa, através do colimador do 

equipamento de raios X. 

Com esse arranjo experimental, o conjunto formado pela placa e pelo cilindro foi exposto à 

radiação emitida por cada equipamento de raios X, sendo utilizado, para cada equipamento, um 

potencial aproximado de 40 kVp e um fator corrente x tempo de 3 mAs. A partir das imagens 

reveladas, foram realizadas as avaliações relativas ao estado de cada aparelho. 

Para a obtenção da angulação do desvio do raio central, foi necessária a relação entre a 

distância entre as esferas da base superior e inferior do cilindro na imagem radiográfica e a altura 

do cilindro, e então foi possível a execução do cálculo para a exatidão deste valor. 

 

3. Resultados e Discussão 

Testes de exatidão do sistema de colimação e de alinhamento do raio central do feixe de 

raios X, segundo a Portaria 453 do Ministério da Saúde, devem ser realizados semestral e 

anualmente, respectivamente. Por serem simples e de fácil execução, os testes possibilitaram a 

realização de uma importante avaliação dos equipamentos quanto à colimação da radiação nas 

áreas de interesse no paciente e a distorção da imagem radiográfica, permitindo a diminuição do 

risco decorrente de exposições à radiação, a minimização da dose no paciente e no trabalhador, a 

otimização dos custos, a rejeição de filmes, o desgaste dos equipamentos e uma melhor qualidade 

no padrão da imagem radiográfica, o que contribui para um correto diagnóstico. 

Foram realizados os testes de sistema de colimação e verificação do alinhamento do raio 

central do feixe de raios X em 5 equipamentos de raios X convencional (equipamento A, B, C, D e 

E), sendo 4 de um setor de radiodiagnóstico em um serviço público e 1 de um serviço privado, 

ambos localizados em Recife. 

O resultado obtido com o equipamento A é apresentado na figura 7. Conforme pode ser 

observado na Figura 7a, a seta 1 indica o retângulo metálico onde foi posicionado o campo 

luminoso. A seta 2 mostra, através do grau de escurecimento do filme, que a parte do filme afetada 
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pela radiação ultrapassa os limites do campo luminoso, delimitado pelo retângulo metálico. Neste 

caso, a diferença máxima foi de 1,0 cm. 

O resultado relativo ao alinhamento do feixe é apresentado na Figura 7b. Para determinar o 

grau de inclinação do eixo central do feixe em relação plano perpendicular à mesa do equipamento, 

verifica-se a localização da imagem da esfera do topo do cilindro, indicada pela seta 1 da figura 7b. 

Se a imagem da esfera superior estiver dentro do primeiro círculo, a inclinação é menor que 1,5º e 

se estiver entre o primeiro e o segundo círculo, a inclinação encontra-se entre 1,5 e 3º, resultado 

obtido de cálculo trigonométrico usando a distância entre a localização da esfera superior e inferior 

e a altura do cilindro.  

   

    (a)                                                          (b)               

Figura 7 (a e b): Radiografia gerada pelos testes de exatidão do sistema de colimação e perpendicularidade 

do raio central no equipamento A. 

A partir das imagens similares a esta dos demais equipamentos avaliados, foram analisados 

os parâmetros de alinhamento e colimação do feixe, seguindo os critérios descritos anteriormente. 

Os resultados relativos aos 5 equipamentos são relacionados na Tabela 1. 

Tabela 1: Resultados dos testes de exatidão do sistema de colimação e perpendicularidade do raio central 

dos cinco aparelhos avaliados de forma relacionada. 

Equipamento Distancia máxima 

entre o campo 

luminoso e campo de 

radiação 

Posicionamento da esfera 

superior dentro do cilindro 

Ângulo de desvio 

do raio central 

A 1,0 cm Dentro do primeiro círculo 1,14º 

B 0,8 cm Dentro do primeiro círculo 0,34º 

C 1,1 cm Dentro do primeiro círculo  1,14º 

D 1,0 cm Dentro do primeiro círculo 1,14º 

E 1,0 cm Dentro do primeiro círculo 0,76º 
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 1, para os 5 equipamentos investigados, a 

diferença entre o campo luminoso e o campo de radiação é inferior ou igual 1,1 cm, representando 

menos que 2% da distância foco-filme, que é o valor máximo para esse parâmetro aceitável, de 

acordo com Portaria 453.    

Em relação ao alinhamento do feixe, observou-se nas imagens radiográficas obtidas que os 5 

equipamentos apresentaram resultados similares, ou seja, a imagem da esfera superior do cilindro 

posiciona-se dentro do primeiro círculo, indicando que o desvio do feixe correspondente ao raio 

central é inferior a 1,5º, resultado em concordância com a Portaria 453, que orienta que esse desvio 

seja inferior a 3º para uma distância foco-filme de 1 metro. 

Assim sendo, os resultados alcançados até aqui por meio deste trabalho mostram que os 

aparelhos submetidos à avaliação, 4 de um serviço público e 1 de um hospital particular, estão em 

boas condições para o radiodiagnóstico de pacientes, com relação tanto ao campo de radiação a ser 

exposto como também à qualidade da imagem para um diagnóstico mais preciso, o que garante a 

proteção radiológica individual. 

 

4. Conclusões 

A fim de obter um bom desempenho do equipamento de raio X, atividades como o teste da 

exatidão do sistema de colimação e perpendicularidade do raio central são de extrema importância, 

assim como os demais testes indicados pela portaria 453, para produção de imagens de boa 

qualidade que permitam diagnóstico correto, com redução da dose dada ao paciente e 

acompanhantes expostos à radiação, como também a diminuição dos custos para o serviço, 

decorrentes da repetição de exames. Desta forma, é de grande relevância a realização de trabalhos 

como este e também no envolvimento da realização dos demais testes sugestionados pela Portaria 

453. Essas atividades além de serem relacionadas às atribuições do tecnólogo em radiologia, sendo, 

portanto, uma ótima oportunidade para o estudante do curso de radiologia desenvolver 

efetivamente suas competências, permite também a obtenção de um diagnóstico relativo ao estado 

de funcionamento de aparelhos de raios X, que nesta pesquisa, em serviços púlico e privado da 

cidade do Recife, mostraram a conformidade com as recomendações da Portaria 453 do Ministério 

da Saúde relacionadas às avaliações realizadas. 
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Resumo 

No panorama atual, a gestão dos recursos hídricos nos centros urbanos e também no meio 

rural, é um fator importante a ser discutido, em função dos usos múltiplos deste recurso e sua 

implicação na quantidade e qualidade de água. A partir desta problemática, os indicadores de 

sustentabilidade surgem como ferramentas associadas ao monitoramento do desenvolvimento 

sustentável e processo decisório. Portanto, o presente trabalho apoiou-se na investigação de 

indicadores hidroambientais para os municípios da bacia hidrográfica do Capibaribe, em 

Pernambuco. Com a análise de dados secundários foi possível destacar que as questões abordadas 

estão sempre ligadas à forma como os espaços são ocupados, sejam eles rurais ou urbanos. As 

temáticas da água, do esgoto e do lixo estão relacionadas entre si e intimamente ligadas ao modo 

como se estabelece o crescimento das cidades.  

Palavras–chave: indicadores; recursos hídricos; Capibaribe 

 

1. Introdução 

Ao longo do tempo, ocorreu a diversificação dos usos múltiplos das águas, como: 

agricultura, abastecimento público, hidroeletricidade, usos industriais diversificados, recreação, 

turismo, pesca, aquicultura, transporte e navegação, mineração, usos estéticos e outros usos menos 

exigentes, que resultaram no aumento de impactos sobre os recursos hídricos (TUNDISI, 2003).   

Na Região Nordeste ocorre grande quantidade de rios classificados com criticidade 

quantitativa devido à baixa disponibilidade hídrica dos corpos d‟água. Rios localizados em regiões 

metropolitanas apresentam criticidade quali-quantitativa, tendo em vista a alta demanda de água 

existente e a grande quantidade de carga orgânica lançada aos rios (ANA, 2012). No patamar 

estadual, destaca-se a importância do Rio Capibaribe neste cenário, o qual abastece 21 cidades, 

incluindo a Região Metropolitana do Recife - RMR (ANA, 2010). 

Diante desse panorama, os indicadores de sustentabilidade aparecem como ferramentas 

capazes de subsidiar o monitoramento da operacionalização do desenvolvimento sustentável, tendo 

como função principal a revelação de informações sobre o estado das diversas dimensões que 

compõem o desenvolvimento sustentável do sistema na sociedade. (SILVA, A. M.; CORREIA, A. 

M. M.; CÂNDIDO, G. A. 2010). 
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A partir do exposto, o presente trabalho apoiou-se na investigação de indicadores 

hidroambientais para os municípios da bacia, elaborando-se uma matriz de pressão/impacto, a fim 

de comparar o desempenho dos municípios que fazem parte da bacia do Rio Capibaribe e assim, 

discutir informações que tornam mais claro as condições de sustentabilidade hídrica da bacia.   

 

2. Materiais e Métodos  

Para a realização do presente estudo, efetuou-se uma pesquisa documental, através do 

levantamento de dados secundários na literatura disponível, assim como, consulta de dados em 

órgãos oficiais, e também da coleta de dados exploratórios em campo. 

Caracterização geral da área de estudo  

A pesquisa foi realizada na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, localizada na porção 

nordeste do Estado de Pernambuco, como se observa na Figura 1.   

Figura 1 – Rede de drenagem e limites administrativos da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 

(SRHE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Plano Hidroambiental (PHA) da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe 

(SRHE-PE, 2010), a bacia hidrográfica do rio Capibaribe que está localizada na porção nordeste do 

estado de Pernambuco, corresponde à Unidade de Planejamento Hídrico UP2 e abrange parte das 

regiões de desenvolvimento: Agreste Central, Agreste Setentrional, Mata Sul, Mata Norte e Região 

Metropolitana.  

Essa abrangência regional (agreste, mata e litoral) confere à bacia hidrográfica do rio 

Capibaribe um ambiente complexo no qual se evidenciam contrastes climáticos, de relevo, de solos 

e de cobertura vegetal, além de socioeconômicos, que exigem um modelo de gestão hídrico e 

ambiental, que atenda às suas peculiaridades subregionais e locais. (SRHE-PE, 2010).  

Descrição dos Métodos  

Para a elaboração das matrizes de indicadores baseou-se no documento do IBGE intitulado 

“Indicadores de Desenvolvimento Sustentável-IDS” (IBGE, 2012) e nos indicadores propostos por 
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Magalhães Jr. no livro “Indicadores ambientais e recursos hídricos: Realidades e perspectivas para 

o Brasil a partir da experiência francesa” (2007). Nesse contexto, foram escolhidos indicadores das 

dimensões ambiental (saneamento) e social (densidade demográfica e índice de urbanização), com 

o intuito de se fazer uma comparação entre os 42 municípios da bacia em estudo.  

 

3. Resultados e Discussão 

Considerando-se a dimensão social, utilizou-se uma matriz para determinação das classes 

de desempenho dos indicadores de pressão/impacto ambiental, a qual indicou que, dois municípios 

da bacia são completamente urbanos (Camaragibe e Recife), assim como grande parte dos demais é 

bastante urbanizado (28 municípios da bacia apresentam mais de 60% de seu território 

urbanizado). Como consequência desse fato, as demandas por água e saneamento são cada vez 

maiores ao passo que a poluição pontual e difusa dos recursos hídricos também aumenta.  

Pode-se inferir que, essas altas taxas atreladas a uma falta de planejamento das cidades 

transcorrem na questão da disposição dos serviços básicos, como o saneamento, o que contribui 

para um aumento da pressão ambiental, principalmente nos recursos hídricos.  

Ainda, poucos municípios apresentaram um desempenho alto (12 municípios) dentre os 42 

que compõem a bacia, destaca-se entre eles o de Frei Miguelinho, que apresentou o desempenho 

mais alto. A maior parte apresenta desempenho baixo (20 municípios). Pode-se dizer, portanto, que 

a bacia do Capibaribe sofre bastante pressão ambiental, visto que os municípios que a compõem 

possuem valores baixos de desempenho.  

Então, há a necessidade de um planejamento adequado, que direcione o crescimento 

urbano de acordo com, além de outros fatores, a disponibilidade e qualidade hídrica local. Esbarra-

se em questões corriqueiras e atuais, como o racionamento de água e a poluição dos recursos 

hídricos, que são meros reflexos de um fraco planejamento e crescimento desordenado. 

Quanto ao abastecimento de água nos municípios da bacia, a maioria dos domicílios é 

atendida pela rede geral, principalmente nas áreas urbanas. Entretanto, outras formas como a 

utilização de poços, nascentes e caminhão pipa ainda são comumente utilizados, principalmente 

nas áreas rurais, que possuem um déficit maior no tocante ao atendimento das questões básicas.  

Observou-se que, mesmo nas áreas mais urbanizadas, nas quais o atendimento por rede 

geral provavelmente seria maior, há grande parte do esgoto doméstico sendo disposto em fossas.  

Por fim, é importante destacar, que as questões abordadas estão sempre ligadas à forma 

como os espaços se desenvolvem, sejam eles rurais ou urbanos. As temáticas da água, do esgoto e 

do lixo estão relacionadas entre si e intimamente ligadas ao modo como se estabelece o 

crescimento das cidades. Quanto maior a pressão aos recursos naturais, no caso aos recursos 

hídricos (qualidade e quantidade), maiores e mais graves serão as respostas relacionadas a 

sustentabilidade hidroambiental da bacia do Capibaribe no futuro.  
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Sendo assim, é importante que se lance mão desses indicadores de qualidade 

hidroambiental para que haja um planejamento mais eficaz, principalmente quando se pensa que a 

população continua aumentando, e caso as medidas necessárias não se efetivem não se atingirá um 

desenvolvimento mais sustentável nas cidades.   

 

4. Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, foi possível inferir que o uso dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável tem grande importância para apoiar a análise de dados, apoiando a 

gestão ambiental na bacia hidrográfica. É imprescindível que dados dessa grandeza sejam 

analisados e discutidos com o intuito de se conhecer melhor o espaço de interesse. No caso do 

presente estudo, observou-se as informações disponíveis no banco de dados do IBGE (2012) 

através dos dados dos seus municípios, que impactam diretamente nos recursos hídricos de acordo 

com a maneira de uso e o planejamento urbano local. Entretanto, outros recursos naturais podem 

ser estudados e observados mais de perto através dos indicadores ambientais.  
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Resumo 

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjunto de técnicas desenvolvidas por 

volta do início dos anos 80 por pesquisadores da área rural, e em seguida foi apropriado pelos 

pesquisadores de outras áreas. A elaboração do DRP é realizada por meio do levantamento de 

informações primárias ou de “campo”, ou seja, na própria comunidade. Ou seja, os problemas da 

comunidade são avaliados pela própria comunidade e assim como as oportunidades de solução e os 

possíveis projetos de melhoria podem ser alcançados, pressupõe-se que, desta forma, o 

desenvolvimento sustentável local poderá ser fomentado. Neste contexto, o presente plano de 

trabalho visa realizar um DRP na comunidade de Palmeira, localizada no entorno do IFPE – 

Campus Vitória de Santo Antão, a fim de subsidiar um diagnóstico ambiental da referida 

comunidade. 

Palavras–chave: Diagnóstico Rural Participativo; Comunidade de Palmeira. 

 

1. Introdução 

A elaboração do DRP é realizada por meio do levantamento de informações que são 

precisas na análise das realidades dos pesquisados a serem estudados. Este trabalho é possível 

através do diálogo entre pesquisador e pesquisado, a qual viabiliza uma abordagem fiel sobre as 

práticas de apropriação, produção e comercialização dos produtos agrícolas e das condições sócio-

culturais do espaço rural estudado (CARVALHO, 2006).  

Além do objetivo de impulsionar a autoanálise e a autodeterminação de grupos 

comunitários, o propósito do DRP é a obtenção direta de informação primária ou de “campo”, ou 

seja, na própria comunidade (GUIMARÃES et al., 2007). Ou seja, os problemas da comunidade 

são avaliados pela própria comunidade e assim como as oportunidades de solução e os possíveis 

projetos de melhoria podem ser alcançados, pressupõe-se que, desta forma, o desenvolvimento 

sustentável local poderá ser fomentado. Neste contexto, o presente plano de trabalho visa realizar 

um DRP na comunidade de Palmeira, localizada no entorno do IFPE – Campus Vitória de Santo 

Antão, a fim de subsidiar um diagnóstico ambiental da referida comunidade. 
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2. Materiais e Métodos  

O Diagnóstico Rural Participativo é um conjunto de variadas técnicas. Para o presente 

trabalho, serão utilizadas as técnicas de caminhadas transversais, diagramas, mapas e croquis 

(GUIMARÃES et al., 2007). 

Após estabelecer contato com as lideranças comunitárias, estão sendo feitas caminhadas 

transversais por toda a comunidade a fim de percorrer a área e estabelecer um diálogo informal 

com os moradores locais e identificar todos os aspectos sócio, econômicos e ambientais da 

comunidade. Posteriormente, serão construídos diagramas que se constituem de ferramentas que 

possibilitam ao morador da comunidade e ao técnico, a visualização de informações complexas, 

facilitando a comunicação entre ambos para posterior análise. No presente trabalho será construído 

o Diagrama de Venn (GUIMARÃES et al., 2007). Também serão construídos vários croquis das 

propriedades que compõem a comunidade a fim de embasar a criação de um mapa de recursos 

naturais da comunidade. Estes croquis e mapas serão feitos em papel comum e com a participação 

dos moradores locais.E serão elaboradas as matrizes com o objetivo de comparar diferentes opções 

para poder classifica-las, analisa-las, hierarquiza-las ou avalia-las, a partir de critérios 

preestabelecidos. No presente trabalho serão construídas as matrizes de priorização de problemas 

da comunidade e a matriz de cenários de alternativas para a comunidade (VERDEJO, 2006). 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Caracterização fisiográfica 

A comunidade de Palmeira localiza-se no município de Glória de Goitá, limitando-se a 

norte com Feira Nova, Lagoa de Itaenga e Paudalho, a sul com Vitória de Santo Antão, a leste com 

Chã de Alegria, e a oeste com Passira. Ambas situam-se na mesorregião Mata e na Microrregião 

Vitória de Santo Antão do Estado de Pernambuco. 

3.2 Caracterização sócio-econômica  

O município de Glória do Goitá foi criado em 09/07/1877, pela Lei Provincial n. 1.297, 

sendo formado pelos distritos Sede e Apoti, e pelo povoado do Tapera e Palmeira. De acordo com 

o censo 2000 do IBGE, a população residente total é de 27 554 habitantes sendo 12 542 (45,5) na 

zona urbana e 15 012 (54,5) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 13 593 

(49,3) %, enquanto que do feminino totalizam 13 961 (50,7) %, resultando numa densidade 

demográfica de 130,6 hab/km
2
(CPRM, 2005). 

A rede de saúde do município é composta por 01 Hospital, 17 Leitos, 05 Ambulatórios e 

44 Agentes Comunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da 

DATASUS é de 79,05 para cada mil crianças (CPRM, 2005). 
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Na área de educação, o município possui 40 estabelecimentos de ensino fundamental com 

5954 alunos matriculados, e 03 estabelecimentos de ensino médio com 831 alunos matriculados. 

Na comunidade de Palmeira, existe uma escola municipal.  

 

4. Conclusões 

Através dos resultados preliminares obtidos, pode-se concluir que a comunidade de 

Palmeira, localizada no município de Glória do Goitá e no entorno do IFPE- Campus Vitória, é 

tipicamente rural. No entanto, o trabalho em questão está em desenvolvimento e pretende realizar a 

construção do Diagrama de Venn, oficinas para construção dos croquis das propriedades e mapa de 

recursos naturais, oficinas para construção da árvore de problemas e causas, construção da matriz 

de priorização de problemas da comunidade e construção da matriz de cenários de alternativas para 

a comunidade de Palmeira, conforme proposto no Plano de atividades apresentado. 
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Resumo 

O governo utiliza, fortemente, as estratégias discursivas da comunicação e do marketing 

para divulgar turisticamente o Estado de  Pernambuco. Nesse entendimento, reconhece-se que o 

ethos do enunciador público pode perpassar as mensagens da propaganda institucional turística, 

legitimando determinados destinos em detrimento de outros. Na propaganda, vários recursos 

estilísticos são utilizados para promover a divulgação de um produto turístico, mas faz-se 

necessário que esses discursos façam parte de uma mesma formação discursiva e que haja um 

consenso entre o planejamento e a divulgação. Este estudo propôs a realização da análise do 

discurso dos materiais da propaganda turística institucional do Programa Revelando Pernambuco e 

do Plano Nacional de Turismo 2008-2020, com o intuito de fazer o confronto entre o discurso da 

propaganda turística e o do planejamento da atividade. A pesquisa é de cunho exploratório e se 

configura num estudo de caso.  

Palavras–chave: Turismo; Programa Revelando Pernambuco; Plano Estratégico de Pernambuco 

 

1. Introdução 

De acordo com a OMT (2001), o turismo pode ser concebido como atividades realizadas 

por pessoas na realização de suas estadas e viagens fora de sua residência, por um período inferior 

a um ano, por motivos que podem ser de lazer, negócios ou outros. Ou seja, turismo é a realização 

de viagens para local diverso daquele de moradia, com o fim de lazer, passeio, negócios, religião 

ou outra atividade, e pode ser considerado algo complexo pelo fato de reunir fenômenos e relações 

decorrentes de deslocamentos dessas pessoas.  

A atividade turística, diante das boas práticas, possibilita a geração de renda, e proporciona 

diversão, conhecimento e acesso à cidadania sem distinção de público. Na dinâmica do turismo, 

um passo fundamental para preparar e adequar um destino para recepção do seu público-alvo é 

conhecer seu visitante. A segmentação deste mercado também é necessária ao longo do seu 

planejamento e da sua promoção.  

Pernambuco, umas das 27 unidades da federação brasileira, está localizado na Região 

Nordeste. O Estado ocupa 98.146,315 km
2 

de área, abrigando um total de 185 municípios em seu 

território, possuindo, de acordo com o Censo de 2010 do IBGE, 8.796.448 habitantes. Terra de 



 

74 Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 

lutas, foi palco recheado de ideais e esperanças, fossem pela independência, movimentos 

abolicionistas ou republicanos, onde é conhecida por sua importância histórica e cultural 

(MARQUES, 2013). 

O Estado de Pernambuco tem um grande potencial e a atividade turística vem, 

proporcionando, fortalecendo e favorecendo o mercado de trabalho, mostrando-se um importante 

setor para o desenvolvimento socioeconômico da região. O eixo estruturação turística aponta os 

segmentos do turismo sol e mar, cultural, turismo de eventos, turismo rural e segunda residência 

como os pontos fortes de Pernambuco e as principais áreas de atuação das políticas públicas 

voltadas para o turismo que atentam para a importância do fortalecimento da infraestrutura local 

pelo poder público. 

O governo utiliza, fortemente, as estratégias discursivas da comunicação e do marketing 

para divulgar turisticamente Pernambuco. Numa propaganda, vários recursos estilísticos são 

utilizados para promover a divulgação de um produto turístico, mas faz-se necessário que esses 

recursos façam parte de uma mesma formação discursiva. 

O projeto propôs-se a analisar o discurso dos materiais da propaganda turística 

institucional do Programa Revelando Pernambuco e do Plano Estratégico de Turismo de 

Pernambuco 2008-2020, com o intuito de fazer o confronto entre o discurso da propaganda 

turística e do planejamento de atividades. 

O Programa Revelando Pernambuco, iniciado em abril de 2011 e encerrado por meados de 

2012, foi uma iniciativa feita através da parceira entre a Fundação Assis Chateaubriand e o 

Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Turismo do Estado e a Empresa de 

Turismo de Pernambuco (EMPETUR). O programa tinha como principal objetivo a construção de 

um ambiente participativo e democrático entre a esfera pública, a esfera privada, o terceiro setor e 

a população em geral para fortalecer o desenvolvimento do turismo o estado além de fortalecer a 

interiorização do setor no Estado (FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND, 2012). O 

investimento no projeto foi de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) proveniente do Governo de 

Estado de Pernambuco. 

O Plano Estratégico de Turismo de Pernambuco 2008-2020, “Pernambuco para o mundo” 

apresenta propostas quem buscam estimular o trade turístico a partir de diretrizes estratégicas, 

metas, prazos, e prioridades para o desenvolvimento do setor no Estado, de modo que a cultura 

imaterial seja valorizada e a construção de novos empreendimentos e criação de produtos turísticos 

inovadores seja incentivada (BRASIL, 2008). 

 

2. Materiais e Métodos 

Para a coleta do material de divulgação do Programa Revelando Pernambuco, foi realizada 

uma visita agendada à Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), localizada à Avenida 
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Professor Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho – Olinda, solicitada previamente ao órgão via e-mail, 

sendo no dia da visita, atendido pessoalmente por Gilvandro Marinho, atual Gestor de Destinos e 

Produtos Turísticos. 

Os materiais da publicidade institucional selecionados foram analisados adotando-se a 

metodologia da Análise Crítica do Discurso (ACD), conforme orienta Fairclough (2001). 

O autor elaborou um modelo tridimensional que possibilita olhar o discurso de forma 

linguisticamente orientada, numa perspectiva interdisciplinar que compreende simultaneamente: a) 

a análise dos aspectos macro e microestruturais do texto; b) a análise da prática discursiva e c) a 

análise da prática social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 101).  

Para a coleta do material de divulgação do Programa Revelando Pernambuco, foi realizada 

uma visita agendada à Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), localizada à Avenida 

Professor Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho – Olinda, solicitada previamente ao órgão via e-mail, 

sendo no dia da visita, atendido pessoalmente por Gilvandro Marinho, atual Gestor de Destinos e 

Produtos Turísticos. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os primeiros resultados encontrados ao longo do estudo apontaram a contrariedade dos 

discursos empregados nos materiais de divulgação, tanto do Programa Revelando Pernambuco e 

como do Plano Estratégico. Os materiais em questão propõem a geração de rotas histórico-culturais 

descentralizadas alternativas ao tão popularizado Turismo de Sol & Mar, de modo a fortalecer a 

interiorização do setor turístico em Pernambuco. Entretanto, o que se vê em seu material de 

divulgação são propagandas dos atrativos turísticos voltados para o duo de „Sol & Mar‟. 

 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos indicam que a imagem do Estado e como produto „Pernambuco‟ 

ainda é fortemente associada ao Turismo de Sol & Mar, apesar da presença de iniciativas voltadas 

para interiorizar o setor e desenvolver novas rotas por meio de diretrizes e ações conjuntas entre o 

poder público, a iniciativa privada e as comunidades em geral e novos discursos que circulam para 

uma nova prática discursiva, com foco na estrutura nas áreas demais envolvidas com o turismo. 
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Resumo 

Esta pesquisa se refere a um estudo de caso com estudantes do curso de Licenciatura em 

Química do IFPE- Campus Vitória. Seu objetivo foi investigar a repercussão da formação 

pedagógica oferecida no curso com relação às questões da avaliação. Para tanto, foram utilizados 

como instrumentos de coleta de dados o PPP (Projeto Político Pedagógico) do curso, realizando 

uma análise acerca da proposta de avaliação, assim como também entrevistas semiestruturadas 

com os estudantes. Ao final da pesquisa percebemos que, a formação do professor de Química do 

nosso campo de pesquisa, referente às questões da avaliação, tem sido vivenciada por muitos dos 

professores atuantes no curso, fazendo com que os futuros profissionais apresentem concepções 

avaliativas com possibilidades de práticas inovadoras. 

Palavras-Chave: Concepções de Avaliação, Formação de Professor, Projeto Político Pedagógico 

 

1. Introdução 

Falar de prática pedagógica ou no que se refere a ações no espaço de ensino e aprendizagem, 

é falar também sobre a formação de professor, que é onde são construídas diversas concepções 

sobre o fazer educativo.  

O ensino e aprendizagem nos ambientes educativos, especificamente nas disciplinas que 

tratam das Ciências da Natureza, têm apresentados diversos obstáculos a serem superados, dentre 

eles, os que tangem às questões da avaliação. 

De acordo com pesquisas do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências – GEPEC 

(SALES; MONTEIRO; LIMA, 2013; MONTEIRO; SALES; LIMA, 2013), ao longo do tempo, o 

ensino de ciências tem se utilizado de práticas que não despertam o interesse dos educandos, 

reduzindo-se à memorização de fórmulas e conceitos, com uso de provas ao final do processo, 

como forma de verificação e mensuração da aprendizagem, no sentido de quantificação do 

conhecimento. 

Segundo Carvalho (2013. p, 1)  
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não podemos mais continuar ingênuos sobre como se ensina, pensando que basta 

conhecer um pouco o conteúdo e ter jogo de cintura para manter os alunos nos 

olhando e supondo que enquanto prestam atenção eles estejam apendendo. 

Justificamos nosso olhar para o PPP do curso por observarmos que, diante do novo cenário 

educacional que emerge por consequência das transformações sociais, culturais e econômicas, o 

ambiente educativo exige cada vez mais atualização no se refere à estrutura curricular e 

planejamento didático na perspectiva de atender as necessidades formativas dos educandos.  

 

2. Materiais e Métodos 

Utilizamos a abordagem qualitativa, a fim de responder os objetivos de investigar a 

repercussão da formação pedagógica oferecida na Licenciatura em Química do IFPE-Campus 

Vitória, considerando o diálogo entre os Núcleos Específico e Pedagógico, na construção das 

concepções avaliativas dos estudantes, futuros professores da área. 

O campo de pesquisa foi o IFPE - Campus Vitória e os sujeitos foram os estudantes do 

sétimo período do curso de Licenciatura em Química, totalizando um número de dez (n=10) 

sujeitos.  

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas com os 

estudantes e a análise acerca da proposta avaliativa contida no PPP (Projeto Político Pedagógico) 

do curso. 

 

3. Resultados e Discussão 

A partir da analise do PPP, observamos que o mesmo  justifica que o processo de formação 

profissional deve considerar alguns aspectos e que tais aspectos devem se manifestar de forma 

organizada nas concepções e ações relacionadas à prática de ensino, à avaliação, organização e 

gestão da aula, dentre outros.  

Considera que a avaliação deve ser entendida em suas múltiplas dimensões e deve ser 

utilizada como princípio para a tomada de consciência da prática, levando em consideração o 

predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Apresenta ainda as perspectivas 

diagnóstica, processual, formativa e somativa.  

Ressalta também que, para que o professor contemple todas as dimensões proposta, ele 

precisa considerar/fazer uso de múltiplas formas de Avaliação, adotando diversos instrumentos, na 

perspectiva de atender a todos e possibilitar o diagnostico de sua prática pedagogica.  

Nessa descrição do PPP do curso, é possível notar que é um projeto que traz idéias 

relacionadas às novas perspectivas da avaliação, com características que dialogam com as Terceira 

e Quarta Gerações (GUBA; LINCOLN, 1989). 
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Com relação à análise das entrevistas com os estudantes, inicialmente, observou-se que dos 

dez (n=10) estudantes que participaram desta pesquisa, um (n=1) afirmou conhecer a proposta 

avaliativa do curso no PPP e dois afirmaram ter conhecimentos parciais. 

Em relação a identificação por parte dos estudantes, da utilização de práticas avaliativas 

inovadoras pelos seus professores de química, seis (n=6) estudantes afirmaram ter identificado tais 

práticas que aqui sintetizamos na fala de dois deles. “Sim, eu identifiquei aspectos inovadores nas 

práticas dos meus professores, não apenas se restringindo a prova oral ou escrita, mas, 

utilizando-se de outros métodos para avaliar os alunos” (fala do sujeito E1). 

“Sim, alguns professores seguem as novas gerações de avaliação, eles discutem a forma de 

avaliar com os alunos, e permitem até escolhermos, isso eu acredito que sim” (fala do sujeito E2). 

Diante dos dados obtidos, notou-se que as concepções de maior parte dos estudantes estão 

inseridas na Terceira Geração da Avaliação (GUBA; LINCOLN, 1989) e que os aspectos 

relacionados ao diagnóstico da prática docente estão fortemente consolidadas nas concepções dos 

estudantes.  

Acerca dos instrumentos avaliativos que os estudantes consideram mais apropriados para a 

utilização no processo avaliativo e sua importância, percebemos características relacionados a 

constatar conhecimentos em nível conceitual, procedimental e atitudinal, concordando com o que 

traz o PPP do curso. 

Observou-se que maior parte dos estudantes concebem a avaliação enquanto um processo de 

construção e apresentam questões acerca da diversidade dos instrumentos avaliativos que são de 

suma importância para conferir o diagnóstico adequado do processo de ensino e aprendizagem, 

pois, “[...] quanto maior for o seu número, mais tipos de informações poderão ser coletadas, 

possibilitando uma maior compreensão e intervenção sobre objeto avaliativo”. (SILVA 2004, p. 

66) 

No que tange à influência das práticas avaliativas utilizadas pelos professores e na proposta 

avaliativa do curso na construção das concepções dos estudantes, metade (n=5) deles afirmou ter 

sido influenciada a pensar a avaliação de uma forma diferente e que a partir das discussões em sala 

de aula muitas concepções foram expandidas. Os outros sujeitos afirmaram não perceber a 

utilização de práticas inovadoras por parte dos professores de química do curso, especificamente. 

“Com o passar do que eu fui aprendendo durante o curso a minha visão sobre avaliação foi 

expandida”. (fala do sujeito E6) e “De certa forma sim uma ou duas cadeiras que vieram 

contribuir pra um pensamento mais construtivista” (fala do sujeito E7). 

Nota-se, diante disso, que um curso de formação de professores que, além de propor práticas 

inovadoras em seu PPP, também vivencia e debate as novas perspectivas da avaliação, em suas 

salas de aula, através de seus professores, pode contribuir significativamente para uma nova forma 

de pensar e fazer a avaliação dos futuros professores. 
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4. Conclusões 

A discussão acerca da avaliação do ensino e aprendizagem é de suma importância na 

formação de professor para que os futuros professores de Química possam conceber práticas 

avaliativas inovadoras que excluam o caráter reprodutivo e quantitativo. 

 Ressaltamos a importância da discussão das orientações contidas no PPP, na perspectiva de 

que as mesmas sejam seguidas pelos professores, para que o percurso do processo de ensino e 

aprendizagem não seja fragilizado por possíveis improvisos resultantes da falta de relação com a 

proposta curricular que o mesmo está inserido. 

Verificamos também que a proposta avaliativa tem sido vivenciada por muitos professores 

do curso, objeto de nossa pesquisa, sendo refletida nas concepções dos estudantes, futuros 

profissionais. Ressaltamos que, a discussão acerca da proposta avaliativa do curso deve ser 

debatida em sala de aula e vivenciada no chão da escola a partir da prática dos professores 

formadores.   

Observou-se ainda, que muitas das concepções e práticas vivenciadas, quando professores, 

são reflexos da forma que o profissional foi avaliado enquanto estudante e da forma que vivenciou 

seu curso de formação de professores. 
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Resumo 

Na atualidade, a relação do homem com o meio ambiente é complexa. Intervir nesta 

relação em busca da sustentabilidade depende de profunda visão sistêmica da realidade local, uma 

vez que a análise desse conflito deve ser feita de forma participativa e deve proporcionar a 

elaboração de planos de gestão e uso dos recursos naturais de forma sustentável e coletiva com a 

comunidade. O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjunto de técnicas desenvolvidas 

por volta do início dos anos 80 por pesquisadores da área rural, e em seguida foi apropriado pelos 

pesquisadores de outras áreas. A elaboração do DRP é realizada por meio do levantamento de 

informações primárias ou de “campo”, ou seja, na própria comunidade. Ou seja, os problemas da 

comunidade são avaliados pela própria comunidade e assim como as oportunidades de solução e os 

possíveis projetos de melhoria podem ser alcançados, pressupõe-se que, desta forma, o 

desenvolvimento sustentável local poderá ser fomentado. Neste contexto, o presente plano de 

trabalho visa realizar um DRP na comunidade de Oiteiro, localizada no entorno do IFPE – Campus 

Vitória de Santo Antão, a fim de subsidiar um diagnóstico ambiental da referida comunidade. 

Palavras–chave: diagnóstico ambiental, diagnóstico rural participativo, comunidade de Oiteiro -

Vitória de Santo Antão – PE 

 

1. Introdução 

O DRP (Diagnóstico Rural Participativo) é um conjunto de técnicas desenvolvidas por 

volta do início dos anos 80 por pesquisadores da área rural, e em seguida foi apropriado pelos 

pesquisadores de outras áreas. É um processo metodológico que surge a partir da percepção dos 

pesquisadores de ciências humanas que passam a perceber a importância da pesquisa participativa 

nas suas práticas de estudo (CARVALHO, 2005). O uso do DRP constitui-se em subsídio 

importante ao diagnóstico ambiental de uma determinada área, pois trata de um conjunto de 

técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam seu próprio diagnóstico e a partir daí 

comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Desta maneira os participantes 

poderão compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de melhorar as suas 

habilidades de planejamento e ação (VERDEJO, 2006). 

A elaboração do DRP é realizada por meio do levantamento de informações que são 

precisas na análise das realidades dos pesquisados a serem estudados. Este trabalho é possível 
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através do diálogo entre pesquisador e pesquisado, a qual viabiliza uma abordagem fiel sobre as 

práticas de apropriação, produção e comercialização dos produtos agrícolas e das condições sócio-

culturais do espaço rural estudado (CARVALHO, 2006).  

Além do objetivo de impulsionar a autoanálise e a autodeterminação de grupos 

comunitários, o propósito do DRP é a obtenção direta de informação primária ou de “campo”, ou 

seja, na própria comunidade (GUIMARÃES et al., 2007). Ou seja, os problemas da comunidade 

são avaliados pela própria comunidade e assim como as oportunidades de solução e os possíveis 

projetos de melhoria podem ser alcançados, pressupõe-se que, desta forma, o desenvolvimento 

sustentável local poderá ser fomentado. 

 Neste contexto, o presente plano de trabalho visa realizar um DRP na comunidade de 

Oiteiro, localizada no entorno do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, a fim de subsidiar um 

diagnóstico ambiental da referida comunidade. 

 

2. Materiais e Métodos  

O Diagnóstico Rural Participativo é um conjunto de variadas técnicas. Para o presente 

trabalho, serão utilizadas as técnicas de caminhadas transversais, diagramas, mapas e croquis 

(GUIMARÃES et al., 2007). Após estabelecer contato com as lideranças comunitárias, estão sendo 

feitas caminhadas transversais por toda a comunidade a fim de percorrer a área e estabelecer um 

diálogo informal com os moradores locais e identificar todos os aspectos sócio, econômicos e 

ambientais da comunidade. Serão construídos diagramas que se constituem de ferramentas que 

possibilitam ao morador da comunidade e ao técnico, a visualização de informações complexas, 

facilitando a comunicação entre ambos para posterior análise. No presente trabalho será construído 

o Diagrama de Venn (GUIMARÃES et al., 2007) que permitirá a análise da atuação das 

instituições na comunidade e do relacionamento desta com as instituições.  Também serão 

construídos vários croquis das propriedades que compõem a comunidade a fim de embasar a 

criação de um mapa de recursos naturais da comunidade. Estes croquis e mapas serão feitos em 

papel comum e com a participação dos moradores locais.  Para analisar a relação causa-efeito de 

vários aspectos de um problema determinado pela comunidade será construída a “árvore de 

problemas e causas” (GUIMARÃES et al., 2007).  Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas 

(GUIMARÃES et al., 2007) orientadas por roteiros onde apenas alguns temas serão pre-

determinados e outras questões emergirão ao longo da entrevista, buscando-se a criação de um 

diálogo investigativo a fim   Também serão elaboradas as matrizes com o objetivo de comparar 

diferentes opções para poder classifica-las, analisa-las, hierarquiza-las ou avalia-las, a partir de 

critérios preestabelecidos. No presente trabalho serão construídas as matrizes de priorização de 

problemas da comunidade e a matriz de cenários de alternativas para a comunidade (VERDEJO, 

2006).  
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3. Resultados e Discussão 

3.1Caracterização fisiográfica   

A comunidade de Oiteiro está localizada no município de Vitória de Santo Antão e limita-

se a norte com Glória do Goitá e Chã de Alegria, a sul com Primavera e Escada, a leste com 

Moreno, Cabo e São Lourenço da Mata, e a oeste com Pombos. Situa-se na mesorregião Mata e na 

Microrregião Vitória de Santo Antão do Estado de Pernambuco Geologicamente, o município de 

Vitória de Santo Antão encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo 

constituído pelos litotipos dos complexos Salgadinho, Belém do São Francisco e Vertentes das 

suítes Intrusivas Leucocrática Peraluminosa e Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga e 

de Granitóides Indiscriminados (CPRM, 2005).   Os principais tipos de solos que ocorrem no 

município de Vitória de Santo Antão são os solos Latossolos nos topos planos, que são profudos e 

bem drenados; os Argissolos nas vertentes íngremes, que são pouco a medianamente profundos e 

bem drenados e os Gleissolos de Várzea nos fundos de vales estreitos, com solos orgânicos e 

encharcados (CPRM, 2005).   A vegetação encontrada é do tipo Florestas Subcaducifólica e 

Caducifólica e o tipo climático é Tropical Chuvoso com verão seco, sendo o período chuvoso 

iniciando no outono/inverno, entre os meses de dezembro/janeiro e finalizando em setembro. A 

precipitação média anual é de 1309,9 mm (CPRM, 2005 ). O relevo de Vitória de Santo Antão faz 

parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que é formada por áreas que têm sofrido 

retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales profundos (CPRM, 2005).  Com 

relação à hidrografia, o município de Vitória de Santo Antão encontra-se inserido nos domínios da 

bacia hidrográfica do Rio Capibaribe. Seus principais tributários são: o Rio Capibaribe, Tapacurá, 

Tamatá-Mirim, Jaboatão, Cueira de Suassuna e Ipojuca e os riachos: Boeira, Várzea Grande, 

Açude Grande, Una, Natuba, Córrego Laranjeiras e Guandu. O principal corpo de acumulação é a 

Barragem Tapacurá e os açudes: Toró e da Usina Santo Antônio. Os principais cursos d‟ água no 

município têm regime deescoamento perenizado e o padrão de drenagem é o dendrítico (CPRM, 

2005).  

 

3.2 Caracterizaçãosócio-econômica da comunidade 

O município de Vitória de Santo Antão foi criado em 27/06/1811, pela Lei Estadual nº 952, 

sendo formado pelosdistritos: Sede e Pirituba e pelos povoados de Cidade de Deus, Engenho 

Cachoeirinha, EngenhoPitu e Oiteiro. Possui, de acordo com o censo 2000 do IBGE, uma 

população residente total de 117 609 habitantes, sendo 99 342 (84,5) na zona urbana e 18 267 

(15,5) na zona rural. Os habitantes do sexo masculinototalizam 56 978 (48,4) %, enquanto que do 

feminino totalizam 60 631 (51,6) %, resultando numadensidade demográfica de 341,7 

hab/Km2(CPRM, 2005). 

A rede de saúde se compõe de 05 Hospitais, 562 Leitos, 35 Ambulatórios, e 61 

AgentesComunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da 
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DATASUS é de67,18 para cada mil crianças (CPRM, 2005). Na comunidade de Oiteiro, existe 

uma unidade básica de saúde. 

Na área de educação, o município de Vitória de Santo Antão possui 116 estabelecimentos de 

ensino fundamental com27189 alunos matriculados, e 16 estabelecimentos de ensino médio com 

5667 alunos matriculados (CPRM, 2005). Na comunidade de Oiteiro existe um estabelecimento de 

ensino municipal. 

Dos 30 010 domicílios particulares permanentes, 22410 (74,7)% são abastecidos pela 

redegeral de água, 3961 (13,2)% são atendidos por poços ou fontes naturais e 3639 (12,1)% por 

outrasformas de abastecimento (CPRM, 200b). Na Figura 4, pode-se verificar as formas de 

abastecimento de água encontrada na comunidade de Oiteiro. 

De acordo com CPRM (2005), os setores de atividade econômica formais no município de 

Vitória de Santo Antão, são Indústria de transformação, Comércio, Serviços, Administração 

pública, Extrativa mineral, Agropecuária, extrativismo vegetal, caçae pesca,Serviços de utilidade 

pública e Construção civil. Especificamente na comunidade de Oiteiro, verifica-se a predominância 

da agricultura como principal atividade econômica. 

 

4. Conclusões 

Através dos resultados preliminares obtidos, pode-se concluir que a comunidade de 

Oiteiro, localizada no município de Vitória de Santo Antão é uma comunidade rural que, 

basicamente, desenvolve atividades de cultivo de hortaliças sem a devida assistência técnica e, por 

essa razão possui diversas limitações no que diz respeito ao uso e ocupação dos solos. No entanto, 

o trabalho em questão está em desenvolvimento e pretende realizar a construção do Diagrama de 

Venn, oficinas para construção dos croquis das propriedades e mapa de recursos naturais, oficinas 

para construção da árvore de problemas e causas, construção da matriz de priorização de problemas 

da comunidade e construção da matriz de cenários de alternativas para a comunidade de Palmeira, 

conforme proposto no Plano de atividades apresentado. 
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Resumo 

Medidas de controle alternativo da antracnose em maracujá representa um avanço na busca 

por uma agricultura de base agroecológica. O objetivo deste estudo foi avaliar a ação dos estratos 

de alfavaca e hortelã na inibição do crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides e 

controle alternativo da antracnose em frutos de maracujazeiro. Os extratos foram obtidos em 

laboratório. Foram testadas in vitro e in vivo as concentrações de 5, 15, 25 e 35% para os extratos. 

A avaliação do patógeno foi realizada medindo-se o diâmetro das colônias e a doença através de 

escala diagramática. Os extratos inibiram o crescimento micelial do fungo em todas as 

concentrações. A severidade da doença em frutos foi reduzida em 30% pelo extrato de hortelã e 

35% pelo extrato de alfavaca. Este estudo revela o potencial dos produtos testados no controle da 

antracnose em maracujá. 

Palavras–chave: ANTRACNOSE; MARACUJÁ; MANEJO, SEVERIDADE 

 

1. Introdução 

 O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, e esse fruto apresenta grande 

importância para a economia brasileira, devido ao emprego intensivo de mão de obra, geração de 

renda e, pela colheita continua da safra ao longo do ano (BULHÕES et. al., 2012). 

 No entanto, o maracujá pode ser afetado por várias doenças, essas, podem limitar sua 

exploração comercial quando não controladas. Dentre as doenças está a antracnose, causada pelo 

fungo Colletotrichum gloeosporioides Penz (SILVA, et al. 2009). 

O controle da antracnose é realizado frequentemente com o uso de fungicidas. Entretanto, 

o uso desses produtos apresenta elevada fitotoxidade, efeitos residuais e resistência pelo patógeno. 

Reforçando a importância dos métodos alternativos de manejo desta doença como o uso de 

defensivos naturais, dentre eles, os extratos vegetais (JUNIOR et al., 2009). 

Vários trabalhos demonstram ótimos resultados no manejo de fitopatógenos utilizando 

extratos vegetais. Ribeiro & Bedendo (1999), avaliaram o efeito fungitóxico do extrato de hortelã 

sobre o C. gloeosporioides in vitro. Rozwalka et al. (2008), estudaram o efeito do extrato de 

alfavaca sobre o mesmo patógeno e encontraram bons resultados. Nesse sentido, o objetivo deste 
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estudo foi avaliar a ação dos estratos de alfavaca e hortelã na inibição do crescimento micelial de 

C. gloeosporioides e controle alternativo da antracnose em maracujá. 

 

2. Materiais e Métodos 

 O trabalho foi realizado no laboratório de microbiologia do IFPE - Campus Barreiros. 

Isolamento do patógeno 

O patógeno foi obtido a partir de maracujá com sintomas da doença. A metodologia de 

isolamento utilizada foi descrita por Menezes & Silva-Hanlin (1997).  

Obtenção dos extratos aquosos 

Foram coletados 100g de folhas das espécies, essas, foram lavadas em H2O, desinfestadas 

em NaClO e colocados em bandejas para secar a temperatura ambiente por 24hs. O material foi 

triturado em liquidificador industrial com 1L de ADE por 5 min, O qual permaneceu em repouso 

72hs. Após esse período, os extratos foram filtrados em camada dupla de gaze e transferidos para 

frascos âmbar, obtendo-se o extrato bruto a 100%. 

Ação do extrato e do óleo essencial sobre o crescimento micelial do patógeno 

 Cada extrato foi adicionado ao meio de cultura (BDA) nas concentrações de 5, 15, 25 e 

35%. A testemunha foi tratada apenas com ADE.  Um disco de 5 mm de diâmetro contendo 

micélio do patógeno foi retirado de colônias com 7 dias e repicado para o centro da placa contendo 

meio BDA nas concentrações citadas acima. As placas foram mantidas em temperatura ambiente 

por 7 dias. Após esse período, avaliou-se o crescimento micelial do patógeno medindo-se o 

diâmetro da colônia. O delineamento utilizado foi em arranjo fatorial constituído por (2 extratos)  x 

(4 concentrações) x (1 testemunha). 

Ação do extrato e do óleo essencial sobre a antracnose em maracujá amarelo 

Maracujá foram lavados em água corrente por 2 min, desinfetados em NaClO 0,5% 

durante 5 min e secos em papel toalha. Para os extratos foi utilizada as concentrações já citadas a 

acima. Os frutos foram escolhidos ao acaso, para a ação dos produtos testados, imergindo-se os 

frutos por 5 min em cada uma das concentrações. A testemunha foi tratada apenas com ADE. Os 

frutos foram colocados em câmera úmida por 72hs, permanecendo em temperatura ambiente até 

completar sete dias. As avaliações foram realizadas com base na escala diagramática de Fischer et 

al. (2009).O delineamento utilizado foi em arranjo fatorial constituído por (2 extratos)  x (4 

concentrações) x (1 testemunha). Todos os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, 

utilizando o programa ASSISTAT (versão 7.7 beta “pt”). 

 



 

88 Programa de Iniciação Científica (PIBIC) 

3. Resultados e Discussão 

 O experimento in vitro revelou a ação fungitóxica dos extratos testados sob o crescimento 

micelial de C. gloeosporioides. O extrato de hortelã apresentou uma inibição do crescimento 

micelial de 30% nas concentrações de 25 e 35%. Para o extrato de alfavaca, foi verificada uma 

inibição de 35% na concentração 35% (Tabela 1). 

 O efeito fungitóxico ou inibitório de ambos extratos, provavelmente se deve à presença de 

substâncias fungitóxica como o timol e o eugenol presente na composição química da planta, sendo 

maior quantidade de eugenol encontrada na alfavaca (AQUINO, 2011). 

 Nesse estudo, o extrato de alfavaca apresentou-se mais eficiente que o extrato de hortelã, 

nos dois experimentos, sendo observada uma inibição do crescimento micelial de 35% e redução 

da severidade da doença em 59% na concentração de 35% (tabela 1 e 2). 

 A atividade antifúngica dos extratos de vegetais sobre espécies de Colletotrichum já foi 

evidenciada em outros trabalhos. Silva et al. (2009), avaliaram o efeito de extratos vegetais e óleos 

essenciais de quatorze plantas medicinais, em destaque Cymbopogon citratus, sobre a germinação 

de esporos e crescimento micelial do fungo C. gloeosporioides. Segundo esses autores, no teste de 

crescimento micelial, os produtos testados inibiram completamente o crescimento micelial do 

fungo (PICM = 100%). 

Tabela 1. Efeito inibitório dos extratos de alfavaca e hortelã sobre o crescimento micelial de Colletotrichum 

gloeosporioides. 

Tratamentos
 

Concentrações  

(%) 

Crescimento 

micelial 

(cm) 

Crescimento 

micelial 

(%) 

Inibição do 

crescimento 

micelial 

(%) 

 5 7,12 aA 87 13 

Hortelã 15 5,95 bA 72 28 

 25 5,75 bA 70 30 

 35 5,75 bA 70 30 

 5 7,30 aA 89 11 

Alfavaca 15 6,75 AB 82 18 

 25 6,40 bAB 78 22 

 35 5,37 bB 65 35 

 - 8,20 aA 100 0 

Testemunha  - 8,20 aA 100 0 

 - 8,20 aA 100 0 

 - 8,20 aA 100 0 

CV%  11,00  

(cm)Médias de quatro repetições.  Mesma letra não difere estatisticamente em si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 2. Controle da antracnose em maracujá utilizando os extratos de alfavaca e hortelã. 

Tratamentos
 

Concentrações  Severidade 

da 

antracnose 

(%) 

Redução da 

severidade da 

antracnose em 

maracajá (%) 

 5 35 abA 27 

Hortelã 15 20 bA 43 

 25 21 bA 41 

 35 17 bA 45 

 5 26 bA 36 

Alfavaca 15 33 abA 30 

 25 14 bA 49 

 35 4 bA 59 

 - 63 aA - 

Testemunha  - 63 aA - 

 - 63 aA - 

 - 63 aA - 

CV% 53,24 

(cm)Médias de quatro repetições. Mesma letra não diferem estatisticamente em si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

  

 No controle de C. gloeosporioides, agente de podridão em frutos de mamoeiro, o extrato 

aquoso de hortelã, incorporado em BDA, a partir da concentração de 200 ppm, demonstrou efeito 

inibitório (RIBEIRO & BEDENDO, 1999). Sobre o crescimento micelial de C. gloeosporioides, 

Lasiodiplodia theobromae e Macrophomina phaseolina, responsáveis por expressivas fitomoléstias 

no Nordeste do Brasil, o extrato de alfavaca a 20%, extraído em solução hidroalcoólica, ocasionou 

inibição de 100, 91 e 84%, respectivamente (SILVA et al., 2009). 

 Os resultados obtidos neste experimento preliminar revelam o potencial dos produtos 

testados e a necessidade de avaliar outras concentrações e metodologias no preparo dos mesmos.  

Ambos os extratos mostraram potencial na inibição do crescimento micelial do fungo e na redução 

da severidade da doença, indicando os mesmo como uma alternativa promissora no controle da 

antracnose em maracujá. 

 

4. Conclusões 

 Ambos os tratamentos inibiram o crescimento do patógeno in vitro.  Em frutos, o extrato 

de alfavaca a 35% reduziu a severidade da doença em 59%. O extrato de hortelã reduziu a 

severidade da doença em 30% na concentração a 35%. Os resultados indicam o potencial dos 

produtos testados no controle da antracnose em maracujá na pós-colheita. 
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Resumo 

A bacia do Una encontra-se no estado de Pernambuco e é caracterizada por dois tipos de 

biomas: Mata Atlântica e Caatinga ambos tem sofrido interferências antrópicas que alteram a 

fisionomia da flora local afetando os serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas da região e 

consequentemente reduzindo o capital natural. O Presente trabalho visa identificar e contabilizar 

em termos monetários o capital natural existente em Unidades de conservação localizados na Bacia 

do Rio Una, na Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco. Para execução das atividades desse 

trabalho foram utilizadas técnicas de Geoprocessamento, cujas análises foram determinantes para a 

construção da linha de base, através da caracterização e identificação do estado atual das Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável e Proteção e os fragmentos florestais da Caatinga e Mata 

Atlântica. Para calcular o quanto a Mata Atlântica e Caatinga emitiria caso fosse desmatada foram 

utilizadas equações referentes ao valor médio atribuído a quantidade de carbono presente em 1 ha. 

Foi observado que há um ganho anual de captura de carbono de R$ 6.088,12. Podemos compreender 

que esse resultado demonstra um potencial interessante para as três esferas: econômica, ambiental e 

social, visto que gera novas fontes de renda, traz soluções para a conservação da mata nativa da bacia e 

promove a interação das comunidades circunvizinhas a estas áreas.  

Palavras Chave: Bacia do Una; Unidades de Conservação; Mata Nativa; Capital Natural; Captura 

de Carbono 

 

1. Introdução 

Nos ecossistemas ocorrem diversos processos naturais, que resultam das complexas 

interações entre os seus componentes bióticos (organismos vivos) e abióticos (componentes físicos 

e químicos) por meio das forças universais de matéria e energia. Esses processos naturais garantem 

a sobrevivência das espécies no planeta e têm a capacidade de prover bens e serviços que 

satisfazem necessidades humanas direta ou indiretamente. Essas capacidades são classificadas 

como funções dos ecossistemas (De Groot et al., 2002). Esses tipos de serviços que são prestados 

geram um tipo de benefício denominado capital natural que pode ser compreendido como nosso 
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ambiente natural e este fornece toda espécie de funções ambientais que a sociedade humana utiliza, 

e que mantêm ou melhoram seu bem-estar, a curto, médio e longo prazo. 

Em função do aprofundamento dessas questões surgiu o conceito de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA), que pode ser definido como uma transação voluntária, na qual um 

serviço ambiental bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado 

por, pelo menos, um comprador, de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o provedor 

garanta a provisão deste serviço. 

Com o intuito de alcançar esse objetivo foi desenvolvido o mecanismo denominado 

Redução do Desmatamento e Degradação Florestal - REDD, que visa através de incentivos de 

mercado (créditos de carbono) conter as taxas crescentes de redução da área florestal. Devido as 

grandes pressões antrópicas presentes nos países em desenvolvimento, essa ferramenta se faz de 

grande utilidade. 

Percebe-se que se faz necessário caracterizar os serviços ambientais prestados pelos 

fragmentos florestais de Mata Atlântica ainda existente em nosso estado, cuja localização está 

principalmente em áreas rurais formadas por assentamentos de reforma agrária e em Unidades de 

Conservação, que mesmo apesar de protegidas por leis específicas ainda são submetidas a grande 

pressão e devastação. Além disso, entende-se que conhecer o capital natural existente no estado de 

Pernambuco e os serviços por ele proporcionados pode ajudar formuladores de políticas estaduais e 

municipais a solucionarem desafios em diferentes áreas. Isso permite refinar leis locais, influenciar 

os modos de produção e criar novos incentivos, como, por exemplo, instrumentos de mercado. 

Levar os serviços ambientais e ecossistêmicos em consideração na formulação de políticas do 

estado e seus municípios pode ainda poupar custos futuros, melhorar a qualidade de vida e garantir 

meios de subsistência. 

   

2. Materiais e Métodos  

 Para execução das atividades desse trabalho foram utilizadas técnicas de 

Geoprocessamento, cujas análises foram determinantes para a construção da linha de base, através 

da caracterização e identificação do estado atual das Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

e Proteção e os fragmentos florestais da Caatinga e Mata Atlântica. 

Foram realizadas análises baseadas em técnicas de imageamento de satélite utilizando 

imagens do satélite LANDSAT 7 e outros satélites orbitais e conduzidos por softwares de Sistemas 

de Informações Geográficas (ArcGIS 10.1) e Terra View 4.2.2 onde se delimitou as áreas da bacia 

importantes para esse estudo através da vetorização das imagens e construção de mapas. Após as 

análises de geoprocessamento, os dados em formato digital serviram para o levantamento da 

cobertura vegetal, e para o reconhecimento de campo. 
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  Para calcular o quanto a Mata Atlântica e Caatinga emitiria caso fosse desmatada foram 

utilizadas equações referentes ao valor médio atribuído a quantidade de carbono presente em 1 ha. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Identificação das unidades de conservação e áreas potenciais de captura de carbono da 

bacia do Rio Una. 

 Sabendo das particularidades referentes aos dois tipos de áreas protegidas estudadas (Uso 

Sustentável e Proteção Integral) entendemos que nas unidades de proteção integral há uma maior 

restrição quanto à interferência antrópica em suas áreas. Partindo da premissa que o homem tem 

colaborado com o processo de degradação de extensas áreas de mata da Caatinga e Mata Atlântica 

podemos admitir que nas unidades que estabelecem o regime de proteção integral ocorre uma 

menor supressão de vegetação favorecendo a perpetuação da mata nativa na localidade. 

 

Tabela 1- Dados referentes às Unidades de Conservação de Proteção integral e Uso Sustentável 

dentro da bacia do Una – PE 

Nome Área (ha) Município 

1. Parque Natural Municipal Matas do Mucuri - Himalaya 40,43 Bonito 

2. Parque Natural Municipal Matas do Mucuri - Himalaya 64,03 Bonito 

3. REBIO Municipal Mata da Chuva 173,14 Bonito 

  4. Monumento Nat. Municipal Orquidário Pedra do Rosário 51 Bonito 

5. APA Estuarina do Rio Una 385,3 

Barreiros e São José da 

Cora Grande 

6. APA Costa dos Corais 405712,76 

Maceió, Paripueira, Barra 

de Santo Antônio... 

7. RPPN Frei Caneca 619,76 Jaqueira 

8. RPPN Reserva Cabanos 5,9 Altinho 

9. RPPN Reserva Calaça 209,42 Lajedo 

10. APA de Guadalupe 44083,61 

 

Barreiros, Rio Formoso, 

 Sirinhaém e Tamandaré 

11. RPPN Laje Bonita 12,12 Quipapá 

12. RPPN Pedra D'Antas 329.13 Lagoa dos Gatos 
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 O cálculo proporcional de área não‐desmatada pode também incluir áreas que não eram, 

inicialmente, cobertas por florestas. Assim, para estimar a extensão de cobertura florestal nas 

unidades de conservação dos diferentes biomas brasileiros e evitar a sobrevalorização, nos 

baseamos nos resultados obtidos pelos estudos de De Fries et al (2005) e Joppa et al (2008), a 

partir dos quais estabelecemos um fator de redução de cobertura vegetal sobre a área total das 

unidades. 

 Baseados nesses resultados foram considerados como áreas efetivamente vegetadas do 

território das UC‟s a área total de cobertura sobre o fator de redução relativo aos dois grupos 

definidos no SNUC: 70% para UC‟s de Uso Sustentável e 90% para UC‟s de Proteção Integral. 

3.2 Estimativa do serviço ambiental de captura de carbono fornecido por essa área 

 Realizou-se a seguinte multiplicação a fim de mostrar o potencial de carbono acumulado 

nas áreas de vegetação nativa correspondentes a 428,91 ha para as Unidades de Conservação de 

Uso Sustentável e 292,149 ha para as Unidades de Conservação de Proteção Integral. Com relação 

aos fragmentos florestais obteve-se um resultado em hectares de vegetação nativa de 43.276,38 ha 

para Caatinga e 2.590,70 ha para Mata Atlântica como podemos ver na tabela 2. 

  

Tabela 2- Áreas em Hectares de vegetação nativa das Unidades de Conservação e Fragmentos 

Florestais da Bacia do Una - PE 

Uso Sustentável 428,91 ha 

Proteção Integral 292,149 ha 

Fragmentos de Mata Atlântica 2.590,70 ha 

Fragmentos de Caatinga 43.276,38 ha 

Então: 

Uso Sustentável 

Em= 428,91 ha X 200 tCO2 = 85.782 tCO2e 

Proteção Integral  

Em = 292,149 ha X 200 tCO2 = 58.429,8 tCO2e 

Fragmentos Florestais de Mata Atlântica  

Em = 2.590,70 ha X 200 tCO2 = 518.140 tCO2e 

Fragmentos Florestais de Caatinga 

Em = 43.276,38 ha X 10 tCO2 = 43.2763,8 tCO2e 
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3.3 Contabilização do valor do serviço ambiental prestado. 

 Após a definição do valor obtido em dólares da captação de carbono em um hectare ao total de 

um ano, considerou-se a possibilidade de converter esse valor ao real a fim de se obter um resultado 

comum a área de estudo e a interpretação eficaz do quanto tem pode-se lucrar com os créditos de 

carbono advindos das unidades de conservação e fragmentos florestais analisados. 

Segundo o site do Banco Central referente à data de 11/07/14 cada dólar equivale a R$ 2,22. 

Admitindo o valor dado pelo Banco Central podemos entender o cálculo abaixo: 

2.742,40 USD/ha/ano X R$ 2,22 = R$ 6.088,12 

 Podemos compreender que esse resultado demonstra um potencial interessante para o sistema 

econômico atual trazendo novas formas de movimentar o capital e aquecer a economia gerando novas 

fontes de renda para gestão das áreas protegidas e para os municípios aos quais essas áreas estão 

localizadas, também percebemos a promoção de benefícios na esfera ambiental do momento que 

estratégias como essa ajudam a preservar a vegetação nativa das áreas protegidas e potenciais a captura 

do serviço ambiental do carbono. A esfera social se representa pela interação das comunidades 

circunvizinhas a essas áreas e as políticas públicas e iniciativas dos estados e municípios na promoção 

da conservação das unidades e fragmentos referente à Bacia do Una – PE. 

 

4. Conclusões 

 Diante do estudo realizado e dos dados obtidos com a pesquisa podemos entender a 

relevância em conservar a vegetação nativa nas unidades de conservação de Proteção Integral e 

Uso Sustentável que foram analisadas, assim como dos Fragmentos Florestais de Caatinga e Mata 

Atlântica aos quais foram identificadas como áreas potenciais a captura de carbono no presente 

estudo. 

 Através dessa pesquisa pudemos ver as estratégias de Pagamentos por serviços ambientais - 

PSA e o Mecanismo de Redução do Desmatamento e Degradação Florestal - REDD, como 

métodos que tem colaborado com a contenção das taxas crescentes de redução da área florestal e 

com a promoção do Desenvolvimento sustentável. Iniciativas como essa tem o objetivo de fornecer 

subsídios técnicos e científicos para elaboração de políticas públicas e programas governamentais a 

fim de beneficiar a gestão dos governos e municípios com relação ao planejamento administração 

de recursos naturais florestais inseridos em suas áreas de campo de trabalho. 

Então, volta-se a dizer que a conservação de tais áreas e de importância primordial para a 

manutenção do bem – estar humano dessas regiões, e para isso, deve-se haver uma interação entre 

os diversos atores sociais envolvidos nessa causa. Essa relação integrada de participantes será 

condição uma essencial na construção de um plano de manejo eficaz para estas áreas, assim 

fortalecendo a criação e gerenciamento de novas áreas para o avanço da preservação das espécies 

nativas da Bacia do Una – PE. 
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Resumo 

Atualmente os benzodiazepínicos veem sendo muito utilizados pela população em geral. O 

estudo tem como objetivo identificar os fármacos utilizados pelos servidores do IFPE – Campus 

Vitória e relacionar as implicações na qualidade de vida a partir do uso de benzodiazepínicos. Tem 

como sujeitos 20 servidores do IFPE – Campus Vitória, sendo 11 do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino. A partir da coleta de dados foi possível averiguar que 20% dos sujeitos utilizam ou já 

utilizaram medicamentos para dormir. Rivotril foi o medicamento mais utilizado, por 75% dos 

usuários. É percebível a ocorrência da dependência de uma substancia psicoativa sobre os efeitos 

estimulantes que ela produz, em 75% dos usuários, pois quando foi tentado interromper o uso, não 

houve sucesso. 

Palavras–chave: benzodiazepínicos; consumo; servidores  

 

1. Introdução 

 Encontram-se relatos sobre o uso de substâncias capazes de produzir estupor e certo grau 

de inconsciência, estado em que rituais religiosos, "mágicos" e procedimentos médicos 

transcorriam, em escritos de todas as antigas culturas (HARVEY, 1985) (HOLLISTER, 1983). Em 

1957 foi sintetizado o clordiazepóxido, lançado comercialmente em 1960, iniciando-se assim a "era 

dos benzodiazepínícos" (DUNDEE, 1983). 

 Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (2003), cerca de 50 

milhões de pessoas fazem uso de benzodiazepínicos, sendo a maior parte mulheres com mais de 50 

anos, com problemas médicos e psiquiátricos crônicos. Tais substância são responsáveis por cerca 

de 50% de toda a prescrição de psicotrópicos, atualmente um em cada 10 adultos recebem 

prescrições de benzodiazepínicos, a maioria desta feita por clínicos gerais. 

 Dentre os principais efeitos colaterais que os usuários de benzodiazepínicos estão sujeitos, 

estão: tolerância, déficit de atenção e a dependência. Para Albertino e Moreira Filho (2000) a 

dependência pode ser física e/ou psicológica, sendo que na maioria das vezes observamos ambas, 

sendo seu grau variável de um paciente para outro e pode ser influenciada por vários fatores como: 

idade, problemas pessoais e/ou familiares, trabalho, predisposição genética etc.  
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 Em sua revisão bibliográfica Nordon e Hubner (2009) ressaltam a falta de tempo para um 

acompanhamento clínico como sendo o maior motivo de prescrição de benzodiazepínicos, que a 

prescrição para idosos se deve a avaliação de que os benefícios do uso são maiores que os riscos, e 

que a utilização destes medicamentos pelos idosos não era tão perigoso quanto para jovens. 

 Estudos como esse são de suma importância para a sociedade, pois a partir dele é possível 

identificar como está ocorrendo o uso de benzodiazepínicos. 

 O estudo tem como objetivo identificar a frequência de uso e os fármacos utilizados pelos 

servidores do IFPE – Campus Vitória e relacionar as implicações na qualidade de vida a partir do 

uso de benzodiazepínicos. 

 

2. Materiais e Métodos  

 A pesquisa em desenvolvimento é de natureza quantitativa do tipo descritiva de campo. 

Tendo como sujeitos 20 (vinte) servidores do IFPE – Campus Vitória, sendo 11 (onze) do sexo 

feminino e 9 (nove) do sexo masculino. Dentre os cargos que os sujeitos ocupam no IFPE estão 

docentes e técnicos administrativos. A faixa etária dos sujeitos variou entre 27 e 54 anos. 

 Foi feita uma revisão bibliográfica com artigos que retratam o uso de medicamentos para 

dormir, em revistas com qualis A1, A2, B1 a B5, através dos Periódicos Capes e base de dados 

Scielo, após essa fase, foi aplicado um questionário aos servidores do IFPE – Campus Vitória, 

tendo como objetivo obter as seguintes variáveis No mês de outubro foi elaborado o questionário 

pelo qual foram obtidos os dados. O questionário foi construído com 27 perguntas: nome, idade, 

sexo, grau de instrução, profissão, tempo de serviço, horas diárias de sono, Usa algum 

medicamento para dormir? Se sim, qual? Se não, já sentiu necessidade de tomar? Caso não faça 

uso, você conhece alguém que se automedica com remédios para dormir? O uso é contínuo ou 

intermitente? O medicamento foi prescrito pelo médico? Se não, como você teve acesso? Por 

quanto tempo o médico indicou o uso dessa medicação? Atendimento médico: ( )Particular ( )SUS 

( )Convênio/Outro, Qual a frequência de consulta médica? Por qual (is) motivo (s) ingeri tal (is) 

fármaco (s)? Qual o nome do medicamento? Você foi orientado sobre os possíveis efeitos 

colaterais? Se sim, quais? Por quem? Com que frequência você toma esses fármacos? Há quanto 

tempo você está tomando? Você já tentou parar o uso? Com ou sem orientação médica? Na 

tentativa de parar, houve sucesso? O médico orientou para você não dirigir, não operar máquinas, 

etc? Se sim, essa orientação ocorreu no início ou durante todo o tratamento? O médico orientou 

para não usar por período prolongado este medicamento? O médico alertou para não consumir 

bebidas alcoólicas durante o tratamento? Como você se sente ao acordar? Quando você não ingeri 

tais fármacos o que você percebe de diferente no seu sono? No dia seguinte ao qual você tomou o 

remédio, você costuma sentir sonolência?. Todos os participantes da amostra concordaram com a 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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3. Resultados e Discussão 

 A partir da coleta de dados foi possível identificar que 20% dos servidores utilizam ou já 

usaram benzodiazepínicos, desde cerca de 75% eram mulheres acima de 30 anos.  

 Rocha e Martino (2009) em sua pesquisa com 203 enfermeiros, identificaram que 17,7% 

utilizavam medicamentos para dormir. Dos enfermeiros que utilizaram medicamentos para dormir 

48,6% demonstraram estado de alerta e alto nível de estresse (p = 0, 016) e apresentaram na sua 

totalidade (n=36) uma qualidade de sono ruim. 

 No estudo de Carneiro, Queiroz e Jorge (2005) a faixa etária de 21 a 30 anos apareceu em 

terceiro lugar, com 11 mulheres (16%), no entanto, para os autores é na fase de 40 a 50 anos que 

acontece a maior ocorrência do consumo de benzodiazepínicos. 

 O medicamento mais utilizado foi o Rivotril, consumido por 75% dos servidores usuários 

de benzodiazepínicos, em seguida encontra-se o Haldol. O principal motivo de uso foi a insônia 

(75%), seguida pela depressão. Identificou-se o uso prolongado dos medicamentos, com tempo de 

uso superior há três anos. 

 Entre os distúrbios psiquiátricos, as prescrições de BDZ se destinam em sua maioria a 

Distúrbios Ansiosos (27%) e Depressão (11%), diagnosticados segundo a classificação do DSM 

III. Grande parte das prescrições é também destinada a pessoas que apresentam queixas de 

distúrbios do sono ou insônia (BERNIK; MACEDO SOARES; NOVAES SOARES, 1990).  

 Das 634 mulheres com mais de sessenta anos, que participaram da pesquisa de Huf, Lopes 

e Rozenfeld (2000), 84 tomavam benzodiazepínico havia pelo menos um ano. Souza, Opaleye e 

Noto (2013) ao entrevistar 33 mulheres identificaram que a maioria das entrevistadas referiu tempo 

de uso bem superior ao recomendado (mediana: 7 anos) e compra com receita médica. Os motivos 

de uso mais citados foram diminuição da ansiedade, problemas de insônia e fuga dos problemas. 

 Para casos de insônia e/ou ansiedade, é recomendado que a utilização de BZD não 

ultrapasse quatro semanas (LADER; TYLEE;  DONOGHUE, 2009). No entanto, estudos têm 

mostrado vários casos de uso prolongado, por muitos meses ou até mesmo anos (VOSHAAR et al, 

2006) (NARDI et al, 2010). 

 

4. Conclusões 

 Durante o tratamento com benzodiazepínicos a consulta médica se faz necessário em 

curtos espaços de tempo. Apesar do acompanhamento médico o uso prolongado da medicação é 

evidenciado no estudo, pois dois usuários fazem uso há mais de seis meses, um utiliza a mais de 3 

anos e outro há mais de 7 anos.. É percebível a ocorrência da dependência de uma substancia 

psicoativa sobre os efeitos estimulantes que ela produz, em 75% dos usuários, pois quando foi 

tentado interromper o uso, não houve sucesso, precisando assim voltar a utilizar o 

remédio.Contudo é preciso que a prescrição de BDZ seja mais cautelosa, pois o uso prolongado 
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assim como a associação com outros medicamentos podem desencadear graves problemas à saúde 

como, tolerância, dependência, déficit de atenção entre outros. O principal motivo de uso foi a 

insônia, presente também quando um dos usuários não faz uso da medicação, enfatizando assim 

uma possível  dependência química.  
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Resumo 

As problemáticas ambientais têm impulsionado o mundo acadêmico a desenvolver diversas 

pesquisas, atribuído ao desenvolvimento acelerado das tecnologias, industrialização, aumento 

demográfico e um crescimento econômico significativo. Os Mercados Públicos são espaços com 

potencial econômico significativo, tradicional em nossa região, oferecendo produtos e serviços, 

contribuindo inclusive com a economia local.  Leal destaca (2012) que um dos objetivos dos 

Mercados Públicos é acolher pessoas com o propósito de comercializar e consumir produtos, neles 

são oferecidos vários e distintos nichos de mercados atraindo diferentes grupos sociais.  Todavia, o 

mercado também colabora com a degradação ambiental, como por exemplo:  o descarte indevido 

dos resíduos gerados.  Este estudo propõe analisar e resgatar o valor histórico e comercial dos 

Mercados, além de destacar a contribuição e os princípios da Economia Verde dentro nesses 

espaços. Contrapondo-se aos pressupostos da Economia Capitalista, através de reflexões e práticas 

de educação ambiental que visem mitigador os impactos ambientais e ao mesmo tempo estimular  

o crescimento econômico e inserindo o homem como parte integrante do meio ambiente. 

Palavras–chave: Economia Verde; Mercados Públicos, permissionários  

 

1. Introdução 

  A prática da Economia Verde vem sendo desenvolvido em diversas pesquisas, onde por 

meio desse estudo há possibilidade de continuar elevando o crescimento econômico, mas 

considerando o meio ambiente como parte constitutiva desse crescimento. Isto é, a Economia 

Verde é uma agenda de desenvolvimento que tem como objetivo: transformar a forma de enxergar 

a relação entre o crescimento econômico e o tradicionalismo da problemática ambiental, isto 

envolve um conjunto de limites para este crescimento. ABROMOVAY (2012). 

 Este trabalho buscou tratar as relações econômicas, os impactos ambientais, participação dos 

órgãos públicos nos Mercados Públicos, visualizando propostas que otimizem o bem estar social 

associado ao desenvolvimento econômico norteadas pelas propostas da Economia Verde se 

contrapondo a algumas ideias da Economia Capitalista dentro  dos Mercados Públicos.  
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2. Materiais e Métodos  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com enfoque etnográfico, sendo desenvolvido a partir 

de levantamentos bibliográficos, aplicação de questionários, observação in loco, realização de 

oficinas tematicas,  fóruns com exposição de bunner como proposta pedagógica de educação 

ambiental não formal e explanação das propostas da Economia Verde (figuras 01 e 02). 

1. Fórum     2. Exposição do bunner 

            

 Figuras 01 e 02: expõe a apresentação do Fórum e a exposição do  banner  sobre   as     propostas da 

Economia Verde. 

Fonte: Silva 2014. 

 

3. Resultados e Discussão 

No mercado estudado a maioria dos produtos comercializados são alimentos: 6,96 (29%) 

de lanchonete e bar, 3,6 (15%) peixaria e açougue.  Leal  (2012) da mesma forma que Pintaudi 

(2006) defende que  isso é atribuído a sua história na sociedade e seu potencial econômico.   

Identificou-se que 13,44 (56%) dos entrevistados tem ensino médio completo e somente 0,48 (2%). 

Adams pontua (2010) que a educação fortalece o processo de transformação social. 

No questionário realizado no Mercado de Casa Amarela perguntamos aos permissionários 

quais são os motivos que os levaram a atuar como comerciantes em Mercados Públicos. Na a 

tabela 01 a seguir apresentamos os motivos estão apontados por nível de representatividade 

aparecendo a fonte de renda em primeiro lugar com 78% e outros menos significativos em termos 

estatísticos seguido de satisfação profissional 10%.  

Fonte de renda 79% 

Satisfação profissional 10% 

Flexibilidade de horário 7% 

Mobilidade urbana 3% 

Tempo de mercado 1% 

Tabela 01: Motivos que levam os feirantes a trabalharem no Mercado. 
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Constatamos através de registros fotográficos e discurso oral dos permissionários que o  o 

lixo é jogado no contêiner instalado na feira,e que o mesmo não suporta a demanda da 

comunidade, (permissionários e os feirantes) ocasionando  excesso  e transbordamento, além de 

atrai: animais, compromete a higienização do local. (vide  figuras 05 e 06).  

5. Contêiner       6. Armazenamento do lixo 

             

Figuras 05 e 06: Mostra o cenário do lixo que é armazenado no contêiner. 

Fonte: Silva, 2014. 

A questão VII do questionário que aplicamos em nossa pesquisa, pedimos que os 

permissionários apontassem a quem eles atribuem as responsabilidades sobre as problemáticas 

ambientais conforme (tabela 04) abaixo. Os resultados obtidos foram os seguintes, apresentados na 

tabela abaixo, aparecendo em primeiro lugar os cidadãos com percentual de 60%, seguidos pelo 

governo 25%. 

AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Cidadãos 60% 

Governo 25% 

Comércio em geral 10% 

Outros 5% 

Tabela 04: Mostra em percentual a responsabilidade dos problemas ambientais. 

Na questão XIV perguntamos aos permissionários se já tinham conhecimento  quanto  à 

Economia Verde, 3,84  (16%) dos sujeitos entrevistados  apontaram conhecer as proposições dessa 

economia, destacaram tomar ouvir dela no ano da Rio+20, época em que os meios de 

comunicações contribuiram para a divulgação da mesma. No entanto, após o evento pouco se 

houve falar sobre a Economia Verde, os 20,16 (84%) indagaram nunca ouvir falar  desse modelo 

econômico.  

 

4. Conclusões  

Considerando o perfil econômico dos permissionários, a rotatividade dos boxes, a 

terceirização da mão de obra, a diversidade e fluxo de comercialização dos produtos, há resquícios 
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da economia capitalista praticada no Mercado Público de Casa Amarela, o que sugere a explanação 

dos impactos negativos desse modelo econômico ao meio ambiente  e envolvê-lo nos princípios da 

prática da Economia Verde. Recomenda-se a construção de uma cartilha informando como a 

Economia Verde está atrelada ao crescimento econômico e as questões ambientais. A 

aprendizagem requer um processo permanente de busca; na experiência educativa respeitar a 

natureza é fundamental, bem como seus limites, conscientizar a população é o ponto de partida, o 

aprendizado não é para nos adaptar, mas de mudar a realidade, intervindo e recriando os processos 

pedagógicos cotidianamente. (FREIRE, 1999). 

Ademais, notou-se que a necessidade Prefeitura deveria criar convênios como por exemplo, 

com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) no sentido de 

orientar os feirantes quanto ao ordenamento dos boxes, exposição das mercadorias, pois eles usam 

os corredores para expô-las de modo que impedem a passagem dos clientes e muitas vezes fecham 

as fachadas causando assim poluição visual. Verifica-se que os produtos não são comercializados 

por seguimentos, por exemplo: de um lado se vê box de carne, peixe de outro miudezas, sorvetes o 

que propõe-se a elaboração de um relatório para ser entregue aos gestores do Mercado. 
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Resumo 

 Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve o objetivo de investigar as 

contribuições de práticas experimentais na formação do educando crítico, reflexivo e autônomo na 

sociedade. A pesquisa se apoiou em estudos da área realizados por Libâneo, Bastos e Cruz, Teles, 

além dos documentos oficiais que normatizam a Educação brasileira. Foram utilizados como 

instrumentos de coleta de dados entrevistas e questionários acerca da temática. Embora o uso de 

práticas experimentais no ensino de Química seja indispensável para o ensino-aprendizagem e que 

a dicotomia ainda persiste entre a teoria e a prática, essas atividades têm que ser relacionadas com 

o cotidiano do aluno, além de instigá-lo a refletir e a questionar. Acreditamos que essas aulas 

possam contribuir positivamente para tal formação do educando se utilizada como ferramenta 

pedagógica. 

Palavras–chave: Ensino de Química; formação crítico-reflexiva; práticas experimentais 

 

1. Introdução 

A Química é uma ciência que estuda a constituição da matéria, suas propriedades e 

transformações, assim como os processos que ocorrem numa reação química, as energias 

envolvidas num sistema, dentre outros (BUENO et al., 2003).  

É uma disciplina que faz parte das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM, além de ser uma 

ciência de natureza experimental e objetivar, principalmente conhecimentos nas dimensões macro 

e microscópicas (FERREIRA, 2010), não pode se deter a explicação e repetição de conceitos, bem 

como não ser trabalhada de forma isolada e fragmentada sem relações com outra ciência. 

O uso de experimentos, tanto em laboratórios quanto em sala de aula, no processo de 

ensino-aprendizagem, seja para demonstração, ilustração ou construção de conceitos químicos, 

quando utilizado para fins pedagógicos, torna-se uma ferramenta fundamental no ensino dessa 

ciência, conforme estudos apontados por Monteiro et al (2013).  
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Mas, para atender às perspectivas dos documentos oficiais que normatizam e 

regulamentam a educação brasileira, de que forma o uso dessas práticas pode contribuir para a 

formação do estudante crítico, autônomo, reflexivo, ativo na sociedade?  

Inicialmente, para o alcance dos objetivos, foi realizada uma entrevista semiestruturada 

com os professores da disciplina, visando analisar as concepções sobre o uso das práticas 

experimentais relacionadas com o cotidiano do aluno de forma a proporcionar uma formação 

crítica, reflexiva e atuante na sociedade, e um questionário com os alunos no intuito de analisar se 

há práticas experimentais nas aulas de químicas e se está contribuindo para tal formação. 

Para nós, graduandos do Curso de Licenciatura Plena em Química do IFPE-campus Vitória 

de Santo Antão, essa pesquisa é bastante relevante na compreensão da formação integral do 

educando, pois mesmo tendo várias discussões acerca dessa temática, a prática de nossos 

professores por muito se distancia do discurso. 

Dessa forma, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para ensino de Química, 

principalmente no uso de práticas experimentais como ferramenta na formação do educando no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

 Realizou-se uma pesquisa básica etnográfica e qualitativa com os alunos do Primeiro Ano 

do Ensino Médio de duas escolas públicas estaduais e seus professores de Química. 

 A pesquisa abrangeu uma turma do Primeiro Ano do Ensino Médio de duas escolas 

públicas estaduais do município de Vitória de Santo Antão, Erem Dias Cardoso (1) e Escola 

Polivalente Joaquim José da Silva Filho (2), em um total de 67 (sessenta e sete) estudantes e os 

professores da disciplina de Química, totalizando dois professores: Professor A (da escola 1) e 

Professor B (da escola 2).  

 Utilizou-se, como instrumentos de coleta de dados, uma entrevista semiestruturada com os 

professores, um questionário com os alunos e observação do plano de ensino do professor com o 

objetivo de obter informações a cerca da existência de aulas experimentais, a ocorrência de 

relações entre as práticas experimentais com o cotidiano dos educandos, a influência dos 

experimentos na formação do educando crítico e autônomo na sociedade. 

Os professores foram entrevistados no intervalo das aulas e em seguida foi marcada a aula 

para aplicação dos questionários aos alunos conforme a disponibilidade do professor e sua aula, 

tendo em vista o período de avaliações bimestrais. A observação dos planos de ensino foi realizada 

no período de uma aula. 
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3. Resultados e Discussão 

 Na entrevista, os professores A, da escola 1, e B, da escola 2, afirmaram que possuíam 

formação em Ciências Biológicas, mas ministram as aulas de Química pelo fato das escolas não 

terem licenciados em Química. Ambos escolheram livremente a carreira docente e afirmaram que 

tiveram aulas práticas em suas formações, a professora A mais que o professor B e que, segundo 

afirmações, foram fundamentais para a formação. No entanto, apenas o professor B faz atividades 

experimentais em suas aulas de Química, conforme o gráfico 1 

 

Gráfico 1. Quantitativo de aulas práticas realizadas por mês na escola 2. Fonte: Própria. 

 

 A professora A afirmou que não realizou nenhuma prática com seus estudantes nas aulas 

de Química por sentir muita dificuldade. Isso é bastante preocupante, pois observamos que não há 

nenhuma relação entre teoria e prática na escola 1,  que é tão necessária e indispensável, conforme 

Ferreira (2010)  para o ensino e aprendizagem dos educandos nessa disciplina. 

 Para a formação do educando crítico, reflexivo e autônomo na sociedade, a professora A 

afirmou contribuir por meio de pesquisa, sendo crítica e reflexiva apenas nas aulas de Biologia e o 

professor B afirmou que contribui através da associação da Química com o dia a dia e buscando 

desmistificar essa área do conhecimento, sendo crítico e reflexivo em alguns momentos. Contudo, 

apesar da professora A afirmar que inicia seus estudantes na pesquisa, ainda no Ensino Médio, 

estes demonstraram que a formação oferecida está distante do que defende Bastos e Cruz. 

 Podemos observar  que há um distanciamento do que viria a ser um profissional crítico e 

reflexivo, conforme Libânio quando afirma que o professor é o agente numa realidade social, que 

possui atitudes e ações críticas frente o mundo capitalista e que relacione teoria e prática junto a 

reflexões sócio-críticas para que possa proporcionar a seus educandos uma formação cidadã. 

 Esperava-se na pesquisa encontrar falas dos professores que afirmassem relacionar a teoria 

e a prática no ensino de química de forma crítica, que instigassem a reflexão dos estudantes quanto 

ao seu papel na sociedade, assim como falas dos educandos que afirmassem aprender os conteúdos 

de forma crítica. 

 Destarte, apesar das respostas dos professores e alunos nesta pesquisa, observamos que 

nenhum deles deixou claro que as práticas experimentais no ensino de química foram essenciais 
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para a formação do educando crítico-sócio-reflexivo, sendo necessária a realização de mais 

pesquisa nessa área. 

 

4. Conclusões 

O ensino de ciências caminha para uma reformulação da postura pedagógica nas escolas 

para a desfragmentação do conhecimento, proporcionando meios que auxiliem o professor a 

atender essa necessidade na Educação. 

Dessa forma, acreditamos que várias pesquisas ainda são necessárias acerca de práticas 

pedagógicas que auxiliem o professor a realizarem aulas que contribuam na formação do educando 

autônomo, participativo, reflexivo, questionador e ativo na sociedade. É preciso que sejam 

pensadas ações e estratégias pedagógicas que auxiliem o professor em sua prática.  
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Resumo 

 O programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - 

VIGIÁGUA, operacionalizado pelas prefeituras, representa uma atividade rotineira de Promoção 

da Saúde. Realiza ações preventivas sobre os sistemas públicos e soluções alternativas de 

abastecimento de água, e interfere na situação da água para consumo humano quando necessário, 

resultando na redução da probabilidade de enfermidades transmitidas por veiculação hídrica.  

 Está pesquisa objetiva analisar a prática operacional desta política pública que trabalha 

diretamente com as categorias ambiente, saúde e território na cidade do Recife. Tendo como um 

dos objetivos específicos propor sugestões de aperfeiçoamento dos programas relacionados ao 

monitoramento da qualidade e quantidade da água dos aquíferos, resgatando as pesquisas realizas 

no início de 2012, até o início de 2013, relacionando-as com os resultados obtidos através da 

execução da presente pesquisa. 

 Os métodos utilizados para atingir os objetivos esperados foram: coletas de dados, 

entrevistas, registro fotográfico e aplicação de questionários com a população e com Agentes de 

saúde ambiental.  

 A ausência de informatização das coletas em campo feita pelos próprios agentes gera uma 

grande ineficiência na velocidade de feedback para a população. Além dessa falha, é importante 

ressaltar que duas organizações públicas apresentam o mesmo objeto de trabalho, as águas 

subterrâneas mas não interagem entre si. Essa incoerência resulta em um monitoramento pífio feito 

por ambas.   

 Conclui-se que uma plataforma online e a distribuição de dispositivos móveis para os 

agentes trará uma maior eficácia para o VIGIÁGUA. E uma interação interssetorial entre a 

Agência Pernambucana de Águas e Climas - APAC e o programa trará benefícios para os dois e irá 

potencializar as ações, abrangendo toda a população do Recife e de outros municípios de maneira 

uniforme e sem defasagens.   

Palavras–chave: água subterrâneas; política pública; VIGIÁGUA; Recife 
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1. Introdução 

 Conforme o Censo de 2010 do instituto Brasileiro de geografia e estatística - IBGE , no 

universo da cidade do Recife,  470.754 domicílios particulares permanentes pesquisados, das 

forma de abastecimento, 87% dos domicílios são ligados a rede geral de distribuição de água, 11% 

utilizam poços e 3% por formas alternativas de acesso a água. 

 O Recife possui apenas 37% de sua área coberta com rede pública de esgotos, restrita ao 

centro da cidade e a bairros de maior poder aquisitivo - abrangido pelos sistemas convencionais de 

esgotamento sanitário do Cabanga (Recife, São Jose, Santo Antônio, Boa Vista, Madalena, Torre, 

Afogados, Santo Amaro e Boa Viagem) e de Peixinhos (Casa Forte, Parnamirim, Casa Amarela, 

Arruda, Encruzilhada, Campo Grande). 

 É possível observar que a defasagem do sistema de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário ainda é grande na cidade do Recife. E esse fato é agravante no que se refere a 

disseminação de doenças de veiculação hídrica. Onde a sua principal forma de prevenção é 

assegurar que a população tenha acesso a sistemas adequados de eliminação de dejetos e água 

potável.  

 Assim, a criação do VIGIÁGUA atende aos pressupostos das políticas de promoção à 

saúde. As ações desse programa não são absolutamente mecânicas e sim humanitárias, de forte e 

diretiva atenção à saúde humana considerando o impacto das atividades humanas nos ecossistemas, 

na preservação dos recursos naturais finitos, logo, no atendimento às atuais e futuras gerações. 

Enfim, trata-se do Direito Humano ao acesso da água em quantidade e qualidade satisfatória de 

acordo com a portaria de nº 2.914, de 12 de Dezembro de 2011. 

 

2. Materiais e Métodos 

 A metodologia foi baseada em técnicas quantitativas e qualitativas de investigação. Utilizou-se 

levantamento bibliográfico, com revisão da literatura; coleta de dados primários (pesquisa de 

campo e entrevistas) e secundários (dados oficiais), sistematização e análise dos dados como 

fundamentação para produção dos resultados;  

 Visitas de campo com o acompanhamento dos agentes de saúde ambiental e controle de 

endemias - ASACE que atuam nas mais distintas realidades socioambientais da Cidade;  

 Registro fotográfico das práticas e a realização de aplicação de questionários com atores-

chaves no monitoramento da qualidade das águas subterrâneas.] 

 

3. Resultados e Discussão 

 No distrito sanitário 2 foi realizada uma entrevista com um supervisor do Programa de 

Saúde Ambiental – PSA que é responsável pelo VIGIÁGUA. A metodologia utilizada para 
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abranger a população é tomada como base o território, no alto do Capitão são 6.890 imóveis 

visitados por um supervisor e 8 (oito) agentes. O monitoramento do cloro residual no sistema de 

abastecimento convencional é feito com a frequência de uma visita semanal em 5 (cinco) 

subsistemas indicados pela Companhia Pernambucana de Abastecimento – COMPESA onde, são 

coletadas amostras em 5 (cinco) imóveis escolhidos aleatoriamente. Qualquer irregularidade 

detectada pelo ASACE é imediatamente comunicada a coordenação no nível central – Centro de 

Vigilância Ambiental - CVA para que seja verificada através de uma análise mais detalhada dos 

parâmetros de potabilidade da água. Caso seja confirmada alguma alteração, o controle de 

qualidade da COMPESA é acionado para tomar as providências cabíveis. 

 Quanto as soluções alternativas coletivas – SAC é feito um cadastro do imóvel que usa 

esse sistema, com uma única coleta de água e uma vez por semestre o ASACE visita esse imóvel 

novamente ou eventualmente quando é solicitado pela coordenação central para atualização do 

cadastro ou ainda quando há uma denúncia através da ouvidoria.  

 A falta de informatização, feita diretamente pelo ASACE, é apontada como uma das 

principais dificuldades enfrentadas. Um exemplo dessa ineficiência é que a mesma situação de uma 

residência é enviada até 6 (seis) vezes ao ano (a cada ciclo). A sugestão de solução dado pelo 

supervisor ASACE seria através de atualizações do banco de dados feita diretamente das atividades 

em campo. 

 Em relação as SAC, segundo o IBGE, em 2010, constatou-se que no município havia 

50.635 domicílios particulares permanentes que utilizavam esta forma de abastecimento, 

exclusivamente ou de forma complementar ao abastecimento público. Embora atualmente existam 

apenas 960 SAC cadastrados pela vigilância ambiental do munício no Sistema de Informação da 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – SISÁGUA. 

 Segundo APAC, atualmente são 2.215 poços cadastradas para uso coletivo. A divergência 

dos dados entre essas entidades preocupa bastante e requer uma atenção maior aos SAC. Uma 

relação intersetorial pode ser o ponta pé inicial para solucionar esse problema. A Agência e o 

VIGIÁGUA apresentam o mesmo objeto de trabalho, as águas, em especial as águas subterrâneas. 

Como o trabalho do VIGIÁGUA é territorializado com os ASACE sendo responsáveis por 

territórios específicos, as situações de irregularidades cadastrais dos poços podem ser 

diagnosticadas com uma maior abrangência do município e os agentes forneceriam o feedback para 

a APAC.  

 

4. Conclusões 

 O desenvolvimento de uma ferramenta veloz e eficaz que apresente uma interface online 

para cadastramento de informações observadas em campo e de laudos técnicos, se faz muito 

necessário para atingir o objetivo da política e evitar sérios dados à saúde da população com um 

feedback adequado.  
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 Como foi identificado em pesquisas anteriores a APAC e o VIGIÁGUA tem como objeto 

de trabalho as águas subterrâneas. O programa tem a vantagem da territorialização completa da 

cidade do Recife feita pelos Agentes e a APAC tem o dever de solicitar ao usuário o cadastramento 

do poço e fiscalizar o seu uso. A grande dificuldade da Agência é o recurso humano que é limitado. 

Ao fim dessa pesquisa foi possível concluir que uma interação intersetorial entre essas entidades 

pode trazer benefícios para os dois e potencializar suas ações e abranger toda a população de 

Recife e de outros municípios de maneira uniforme e sem defasagens.   
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Resumo 

A caracterização do uso e ocupação do solo contribui para um melhor entendimento da 

distribuição espacial das principais atividades econômicas de uma determinada área, assim como 

para uma melhor compreensão das inter-relações entre essas formas de ocupação e a intensidade 

dos processos responsáveis pela degradação do meio físico e dos recursos naturais desta área. 

Neste contexto, realizou-se o presente trabalho cujo principal objetivo foi realizar a caracterização 

das formas de uso e ocupação do solo da comunidade de Oiteiro, localizada na zona rural do 

município de Vitória de Santo Antão, com vistas a subsidiar o diagnóstico ambiental desta 

comunidade. A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos no presente trabalho foi 

baseada em pesquisa bibliográfica, observações e registro fotográfico em pontos georeferenciados 

in locu, para caracterização dos aspectos fisiográficos da área (solo, clima, relevo, vegetação) e a 

descrição de seu estado e uso atual. Os dados coletados estão sendo sistematizados em um banco 

de dados que subsidiará o diagnóstico ambiental da referida comunidade. A partir dos resultados 

obtidos, verificou-se que o uso e a ocupação do solo na comunidade de Oiteiro foram feitos sem 

planejamento adequado. Isso fica particularmente evidenciado pela inexistência de práticas de 

manejo e conservação do solo e a ocorrência de pontos de erosão em várias áreas. 

Palavras–chave: manejo do solo, uso do solo, ocupação dos solos 

 

1. Introdução 

No processo de interação com a paisagem natural, o homem promove significativas 

modificações que nem sempre são positivas do ponto de vista ambiental. O conhecimento acerca 

do atual estado dos ecossistemas e da capacidade de uma determinada área geográfica é essencial 

para se definir a melhor forma de uso e ocupação desta área de forma a gerar o mínimo de impacto 

ambiental e ao mesmo tempo proporcionar energia, alimento e demais valores socioculturais 

necessários ao desenvolvimento econômico-social. Ou seja, o conhecimento e o entendimento das 

variáveis paisagem, tipos de solos e suas formas de uso e ocupação é essencial para um 

planejamento racional de uso dos recursos naturais de modo a garantir a sustentabilidade produtiva 

destes recursos pela sua vocação natural.  
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Contudo, o uso racional dos solos, de modo sustentável, exige um conhecimento prévio de 

suas características e limitações por ser este considerado um componente vital para os agro 

ecossistemas no qual ocorrem os processos e ciclos de transformações físicas, biológicas e 

químicas, que quando mal manejado podem degradar todo o ecossistema. 

Neste contexto, a caracterização do uso e ocupação do solo contribui para um melhor 

entendimento da distribuição espacial das principais atividades econômicas de uma determinada 

área, assim como para uma melhor compreensão das inter-relações entre essas formas de ocupação 

e a intensidade dos processos responsáveis pela degradação do meio físico e dos recursos naturais 

desta área. Deste modo, o presente trabalho visa realizar a caracterização das formas de uso e 

ocupação do solo da comunidade de Oiteiro, localizada na zona rural do município de Vitória de 

Santo Antão, com vistas a subsidiar o diagnóstico ambiental desta comunidade. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos no presente trabalho está 

baseada em pesquisa bibliográfica, observações e registro fotográfico em pontos georeferenciados 

in locu, que permitirá a caracterização dos aspectos fisiográficos da área (solo, clima, relevo, 

vegetação) e a descrição de seu estado e uso atual. Os dados coletados serão sistematizados em um 

banco de dados que subsidiará o diagnóstico ambiental da comunidade de Oiteiro localizada no 

entorno do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão (PE), no município de Vitória de Santo Antão 

(PE). 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Localização da área de estudo 

 A comunidade de Oiteiro está localizada no município de Vitória de Santo Antão, 

mesorregião Mata e Microrregião Vitória de Santo Antão, no Estado de Pernambuco. Limita-se a 

norte com Glória do Goitá e Chã de Alegria, a sul com Primavera e Escada, a leste com Moreno, 

Cabo e São Lourenço da Mata, e a oeste com Pombos  

3.2 Caracterização fisiográfica 

3.2.1 Geologia 

O município de Vitória de Santo Antão encontra-se inserido, geologicamente, na Província 

Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos Salgadinho, Belém do São Francisco e 

Vertentes das suítes Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e Calcialcalina de Médio a Alto Potássio 

Itaporanga e de Granitóides Indiscriminados (CPRM, 2005). 

3.2.2 Relevo e Hidrografia 
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O relevo de Vitória de Santo Antão faz parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que 

é formada por áreas que têm sofrido retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e 

vales profundos (CPRM, 2005). 

O município encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe. 

Seus principais tributários são: o Rio Capibaribe, Tapacurá, Tamatá-Mirim, Jaboatão, Cueira de 

Suassuna e Ipojuca e os riachos: Boeira, Várzea Grande, Açude Grande, Una, Natuba, Córrego 

Laranjeiras e Guandu. O principal corpo de acumulação é a Barragem Tapacurá e os açudes: Toró 

e da Usina Santo Antônio. Os principais cursos d‟água no município têm regime de escoamento 

perenizado e o padrão de drenagem é o dendrítico (CPRM, 2005). 

3.2.3 Vegetação 

A vegetação predominante no município de Vitória de Santo Antão é do tipo Floresta 

Subperenifólia, com partes de Floresta Hipoxerófila (CPRM, 2005). 

3.3 Solos 

No município de Vitória de Santo Antão são encontrados os solos Latossolos nos topos 

planos, profudos e bem drenados; os Argissolos nas vertentes íngremes, pouco a medianamente 

profundos e bem drenados e os Gleissolos de Várzea nos fundos de vales estreitos, com solos 

orgânicos e encharcados (CPRM, 2005). 

3.3.1  Uso e ocupação dos solos 

Na comunidade de Oiteiro (Vitória de Santo Antão, PE), são encontradas áreas com solo 

sem cobertura vegetal, com pontos de erosão, recoberto com fragmento de mata e cultivados com 

hortaliças. 

 

4. Conclusões 

Os resultados preliminares da pesquisa permitem concluir que o uso e a ocupação do solo 

na comunidade de Oiteiro foram feitos sem planejamento adequado. Isso fica particularmente 

evidenciado pela inexistência de práticas de manejo e conservação do solo e a ocorrência de pontos 

de erosão em várias áreas.  
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Resumo 

Prever a velocidade dos ventos é muito importante para o planejamento da geração eólica. 

Prevendo as velocidades do vento é possível estimar a potencia que será gerada pelas turbinas 

eólicas. Redes Neurais Artificiais têm sido amplamente usadas como uma abordagem alternativa e 

promissora para a previsão de séries de tempo (time series forecasting). O uso de ensembles 

(conjuntos) para a tarefa de previsão tem mostrado ser uma técnica promissora e com bons 

resultados de previsão. Usando ensembles, obtém-se uma melhor capacidade de generalização na 

previsão realizada pelas redes neurais artificiais. Outro ponto importante é que criar várias redes 

neurais artificiais e agrega-las em um ensemble é mais simples do que criar apenas uma rede 

complexa. O modelo criado neste trabalho foi desenvolvido usando a ferramenta MATLAB. As 

bases de dados utilizadas nos experimentos são bases de ventos de aeroportos, das cidades de 

Macau, Mossoró e Natal.   

Palavras–chave: Ensembles, Previsão de Séries Temporais, Previsão da velocidade dos ventos, 

Energia Eólica. 

 

1. Introdução 

Atualmente, o desafio energético mundial é satisfazer a crescente demanda de energia, 

proteger as fontes diversificando a matriz energética  mundial  e,  ao mesmo tempo, afrontar a 

ameaça da mudança climática. Devido à previsão de energia eólica depender principalmente da 

velocidade do vento, a previsão dessa última tornou-se um importante objeto de estudo há alguns 

anos. Apesar de a eólica ser a principal e mais promissora fonte de energia alternativa  em  

crescimento,  essa  vem  apresentando  grandes  dificuldades na previsão de potência gerada devido 

às suas complexas características, como a alta variabilidade de sua velocidade e direção e 

dificuldade na modelagem de uma série temporal bastante irregular. 

Dessa maneira, o principal desafio encontrado para realizar essa medição está no fato de 

encontrar o modelo que melhor consiga prever a velocidade do vento considerando sua arquitetura 

e variáveis que influem em seu resultado.  (TABLADA, 2010). 
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2. Materiais e Métodos 

Previsão de séries de tempo (time series forecasting - TSF) é a utilização de um modelo ou 

técnica para prever valores futuros com base em valores previamente observados. Ela tem sido 

amplamente utilizada em muitas aplicações reais. Por exemplo, em finanças, especialistas em 

previsão de estoque, índices de mercado, em tecnologia da informação, processamento de dados, 

especialistas em previsão do fluxo de informações em suas redes; em meteorologia, os especialistas 

preveem a condição meteorológica do dia seguinte. Geralmente, as características de o fenômeno 

gerar uma série temporal são desconhecidas e as informações disponíveis para a previsão é 

limitada aos valores passados da série. Muitas vezes é importante que se use um número 

apropriado de valores anteriores para realizar a previsão. O número de valores anteriores usados na 

previsão é denominado lag. 

 As redes neurais artificiais (RNAs) têm sido amplamente usadas como uma abordagem 

alternativa e promissora para a sociedade de previsão. As RNAs mais populares usadas na previsão 

são as redes perceptron multicamadas (Multi Layer Perceptron - MLP). Embora tenha sido 

demonstrado que a RNA tem uma capacidade de aproximação funcional universal, não existe 

orientação geral sobre a escolha de arquitetura da RNA que seja apropriada para aplicações 

práticas. Grupos de RNAs que reúnem várias redes para fornecer uma única saída receberam vários 

interesses de pesquisa. 

Lars Kai Hansen e Peter Salamon mostram no seu trabalho seminal “Neural Network 

Ensembles” que a capacidade de generalização de uma rede neural pode ser melhorada 

significativamente através conjuntos (ensembling). (K. & P., 1990). Além disso, um conjunto alivia 

a dificuldade associada com a estratégia de criação convencional de construção de uma única RNA 

com os parâmetros associados. O parâmetro lag é um dos componentes críticos na criação dos 

modelos de previsão. Isto porque o lag corresponde ao número de observações anteriores utilizados 

por máquinas de aprendizagem para capturar padrões subjacentes de uma dada série temporal. Se o 

valor deste parâmetro é pequeno, informações importantes podem ser deixadas de fora, enquanto 

que se ele for grande, entradas inúteis pode provocar ruído perturbador. Ambas as situações não 

são benéficas para a aprendizagem e podem afetar a precisão dos preditores. 

 A LEA (Layered Ensemble Architecture - LEA) escrita por  (RAHMAN, ISLAM, & 

MURASE, 2013) é uma arquitetura de conjunto de camadas para RNAs. A LEA usada neste 

trabalho é composta de duas camadas, a primeira camada tenta encontrar um atraso adequado de 

uma determinada série de tempo, enquanto a segunda camada utiliza o atraso obtido para a 

previsão. 

 

3. Resultados e Discussão 

O modelo desenvolvido neste trabalho baseou-se na análise de séries temporais de 

velocidades dos ventos e no uso da inteligência computacional. Os horizontes de previsão 
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apresentados enquadram-se no horizonte temporal de curto prazo, para previsões de até vinte e 

quatro horas. 

Tabela 1 – Resultados dos ensembles para os parques escolhidos. 

Local Menor erro 

médio dos 

ensembles 

Lag Configuração que obteve o menor 

erro dos ensembles 

Natal 0,9441 41 5 ensembles e 50 redes 

Mossoró 0,8337 47 6 ensembles e 80 redes 

Macau 1,0311 47 6 ensembles e 80 redes 

 

Na tabela 1 é mostrado os menores erros de previsão dos clusters para os parques de Natal, 

Mossoró e Macau, foram feitos experimentos com as seguintes configurações (para todos os 

parques), as configurações foram 30 redes e 3 ensembles, 50 redes e 5 ensembles, 60 redes e 4 

ensembles, 80 redes e 6 ensembles, 100 redes e 8 ensembles, e 120 redes e 10 ensembles.  

 

4. Conclusões 

O principal objetivo deste trabalho foi aplicar uma arquitetura de RNAs e ensembles para 

realizar a previsão da velocidade dos. Foi desenvolvido um modelo para escolha do melhor lag 

para cada base de dados e depois foram criados ensembles de RNAs que realizam a previsão das 

velocidades dos ventos com maior precisão. As RNAs usadas são do tipo MLP. Elas foram 

treinadas com o algoritmo de treinamento Resillient-Propagation  (RIEDMILLER & BRAUN, 

1992). 

O desempenho da previsão realizada pelo ensemble é calculado pela variância do MAE no 

conjunto de validação, a variância indica o quão longe os valores previstos estão dos valores 

esperados. 

Os melhores resultados para cada parque foram escolhidos analisando a média do erro dos 

ensembles. Os parâmetros foram escolhidos baseando-se no menor erro obtido. Os resultados 

foram os seguintes: 

• Para Natal, a melhor configuração de parâmetros foi 5 ensembles com 50 MLPs e o lag de 

41. 

• Para Mossoró, a melhor configuração de parâmetros foi  6 ensembles com 80 MLPs e o lag 

de 47. 

• Para Macau, a melhor configuração de parâmetros foi 6 ensembles com 80 MLPs e o lag 

de 47.  
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Resumo 

O solo desprovido de cobertura vegetal e da ação fixadora das raízes, exposto ao impacto 

direto das gotas de chuva, sofre desagregação e remoção de suas partículas, efeito que é 

complementado pelo escoamento superficial das águas, causando elevadas perdas de água e solo. 

A utilização de resíduos culturais como cobertura do solo é uma maneira simples, eficaz e 

econômica de controlar a erosão sobre as terras agrícolas. Os resíduos, quando mantidos sobre a 

superfície do solo, evitam o impacto direto das gotas de chuva, prevenindo a desagregação e 

mantendo elevadas as taxas de infiltração de água no solo, além de reduzir, substancialmente, a 

velocidade de escoamento superficial. O objetivo deste projeto foi avaliar o comportamento das 

condições hidráulicas do escoamento decorrentes de chuvas simuladas em função da aplicação de 

cobertura morta na superfície do solo para o estudo da erosão em entressulcos. Foram avaliados os 

tratamentos com e sem cobertura do solo, com taxas de cobertura de 100, 200 e 300 g m
-2

 de parte 

aérea da cultura do amendoim forrageiro. De acordo com os resultados obtidos o regime de 

escoamento é laminar lento, caracterizando erosão em entressulcos. 

Palavras chave: erosão, regime de escoamento, cobertura do solo. 

 

1. Introdução 

O processo de erosão hídrica caracteriza a erosão em entressulcos como a forma mais 

danosa das perdas agrícolas, pois remove o solo superficial onde se encontram a matéria orgânica, 

os elementos nutrientes e os insumos agrícolas (Bezerra & Cantalice, 2009). Podendo ser definido 

como um processo de desprendimento e transporte das partículas do solo, a erosão em entressulcos, 

constituindo-se na principal causa da degradação dos solos, trazendo como consequência, prejuízos 

ao setor agrícola e ao meio ambiente com reflexos tanto econômicos, quanto sociais, como: 

poluição das fontes de água e assoreamentos dos canais fluviais (COGO et al., 2003; AMORIN et 

al., 2001). 

Segundo Oliveira (2007), o uso de simulador de chuva para tais estudos é de grande valia, 

uma vez que podem ser utilizados para estudos de erosão hídrica, simulando com boa aproximação 
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as chuvas ocorrentes na natureza. Com a aplicação de lâminas de diferentes intensidades e 

durações, estes equipamentos podem produzir eventos com padrões de precipitação comuns no 

determinado local, simulando situações de campo num menor período de tempo. 

 

2. Materiais e Métodos  

Na condução do experimento as chuvas foram aplicadas utilizando-se um simulador de 

chuvas, construído no Laboratório de Conservação do Solo do Departamento de Agronomia da 

UFRPE (Figura 1). O mesmo foi abastecido através de uma bomba submersa colocada em um 

reservatório de água de 1000 L. 

Figura 1. Simulador de chuvas utilizado no experimento. 

As intensidades médias das chuvas simuladas foram determinadas através de um conjunto 

de 10 pluviômetros, colocados ao acaso ao lado da área útil das parcelas experimentais. As taxas de 

perdas de solo e a concentração de sedimentos foram determinadas pela pesagem do material que 

será coletado durante 10 segundos em sacos plásticos com capacidade de 1 L, em intervalos de 3 

minutos.  

O solo utilizado foi coletado nos municípios de Barreiros Zona da Mata Sul Litorânea de 

Pernambuco e Belo Jardim Agreste Central de PE. Os tratamentos aplicados foram às doses de 

cobertura morta de 100; 200 e 300 g m
-2

 de resíduos de Amendoim Forrageiro, para uma 

declividade de 5%. O resíduo de matéria seca da parte aérea da cultura foi pesada colocando-se 

10% a mais da dosagem recomendada, sendo posteriormente cortada em fragmentos de 2 a 3 cm, 

para uma melhor acomodação. A distribuição da palha na parcela foi de forma homogênea. Tendo 

um total de 3 repetições para cada tratamento. 

Os ensaios foram realizados no IFPE campus Vitória de Santo Antão, constituindo-se na 

avaliação das taxas de erosão obtidas sob chuvas simuladas em parcelas na forma de bandejas 

metálicas confeccionadas em chapas de zinco com as dimensões de 1,0 m de comprimento, 0,5 m 

de largura e 0,1 m de profundidade, sendo a maior dimensão no sentido do declive, e a extremidade 

inferior delimitada por uma calha coletora. Foram determinadas as Características Hidráulicas do 

Escoamento superficial, de acordo com os dados obtidas durante as chuvas simuladas. 
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3. Resultados e Discussões 

Os dados são otimistas, pois observa-se que os valores obtidos apresentam Re < 500 e Fr < 

1 evidenciando que os regimes de escoamento para os tratamentos já analisados apontam que o 

regime de escoamento foi laminar lento. Que caracteriza que o tipo de erosão que está existindo é a 

erosão em entressulcos. Alvo de estudo do projeto de pesquisa. 

 As intensidades médias das chuvas estão em torno de 49,59 mm h
-1

, observado nas leituras 

dos pluviômetros, mostrando que as chuvas são uniformes e apresentam o mesmo padrão de 

intensidade média, o que acarreta numa análise mais real das comparações entre as chuvas testadas. 

 Com relação as taxas de cobertura do solo, com quantidades determinadas de Amendoim 

Forrageiro por parcela, observou-se um retardamento no início do escoamento nos dados coletados, 

quando comparados com o solo completamente descoberto, que evidenciará as máximas perdas de 

solo para estes eventos de chuva. 

 Na Figura 3, pode-se perceber claramente a existência de uma lâmina de escoamento 

distribuída em toda a parcela no tratamento com o efeito da cobertura de Amendoim forrageiro 

com 100 g m
-2

 em contato direto com o solo, apesar da mesma ser perpassada pelos resíduos 

vegetais da cana, que tem uma dimensão de altura visivelmente maior que a lâmina, superficial 

validando dessa forma, a utilização da equação (1). Corroborando com os resultados obtido por 

Bezerra (2003). 

Figura 3. Aspecto do escoamento pouco espesso em regime laminar lento em solo coberto com Amendoim 

Forrageiro. 

 

4. Conclusões 

Os resultados iniciais obtidos neste trabalho permitem concluir que: 

* O escoamento superficial gerado através de chuva simulada nestas parcelas com Cobertura de 

Amendoim Forrageiro indicando baixos valores do número de Reynolds e o número de Froude 

produziram regimes de escoamento laminar lento; 

* De acordo com os resultados iniciais a erosão que está existindo é em entressulcos; 
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* A cobertura promovida pela cultura do amendoim forrageiro promoveu uma maior interceptação 

da chuva, causando retardamento ao início do escoamento, proporcionando um aumento na altura 

da lamina de escoamento sobre a parcela.  
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Resumo 

O presente estudo é parte constituinte do Plano de Atividade “A organização do trabalho 

pedagógico no espaço da sala de aula”, cujo objetivo geral é conhecer as formas de organização do 

trabalho pedagógico na sala de aula, a fim de analisar os elementos que estruturam o ensino de 

Geografia. Para tanto, esta pesquisa foi orientada por uma abordagem qualitativa, cujo instrumento 

de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada.  O campo da pesquisa foi uma escola da rede 

pública de ensino de Pernambuco e os sujeitos foram dois professores que ensinam Geografia no 

Ensino Fundamental. Os resultados da pesquisa revelaram alguns aspectos relativos aos elementos 

que contribuem para a organização do trabalho pedagógico em sala de aula. O planejamento foi 

considerado como importante instrumento de organização do trabalho do professor.  Destaca-se, 

ainda, a necessidade de se estabelecer uma relação entre conhecimento escolar e realidade social. 

Nesse processo, revela-se a importância dos procedimentos metodológicos que favorecem a 

interação professor-estudante e sujeito e objeto do conhecimento.   

Palavras-Chave : Escola, Ensino de Geografia e Trabalho Pedagógico 

 

1- Introdução 

O presente estudo é parte constituinte do Plano de Atividade “A organização do trabalho 

pedagógico no espaço da sala de aula”, cujo objetivo geral é: conhecer as formas de organização do 

trabalho pedagógico em sala de aula, a fim de analisar os elementos que estruturam o ensino de 

Geografia. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi levantada a seguinte indagação: Como o 

professor organiza seu trabalho na sala de aula? Esse questionamento  implica um processo de 

problematização da escola que temos e de suas funções, para pensarmos a escola que queremos, 

bem como os aspectos necessários à organização do trabalho pedagógico em sala de aula. 

 Considera- se  importante resgatar esse debate, para compreender e analisar as relações 

entre sociedade e escola e suas manifestações nos modos como o professor organiza o ensino. Tem 

igual importância as reflexões acerca dos conhecimentos geográficos. Longe de ser uma disciplina 

sem a mínima importância, a Geografia tem um papel fundamental na formação do cidadão em sua 

plenitude, uma vez que capacita o indivíduo a perceber o espaço de maneira crítica e plena. Sendo 

assim, é exigida do professor uma preparação consistente e objetiva, no sentido de levar os 

estudantes a conhecerem os fundamentos de Geografia para além da sala de aula, contribuindo para 
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a construção de um mundo mais justo e democrático, constituído de sujeitos conscientes de sua 

responsabilidade para com o mundo. 

 

2- Materiais e métodos 

A metodologia de trabalho proposta para essa investigação baseou-se, inicialmente, em 

um levantamento bibliográfico que permitiu selecionar obras e textos eletrônicos a serem 

estudados e discutidos durante os encontros de estudo e discussão que aconteceram semanalmente. 

Os registros das leituras e discussões foram sistematizados de forma a contribuir com a construção 

de um quadro analítico que subsidiou as análises da pesquisa empírica. É importante observar que 

a pesquisa bibliográfica propiciou uma melhor aproximação com o objeto de estudo e a definição 

das seguintes categorias teóricas: função social da escola, ensino de Geografia e trabalho 

pedagógico. 

Quanto aos procedimentos e às técnicas de coleta de informações, o estudo propôs a 

realização de entrevistas semiestruturadas. A entrevista semiestruturada tem como objetivo reunir 

informações sobre os elementos que estruturam o trabalho pedagógico do professor. A entrevista 

semiestruturada foi realizada com dois professores que ministram aulas de Geografia.  

Para a organização e tratamento dos dados, tomou-se como referência a técnica de análise 

de conteúdo proposta por Bardin (1977). Segundo a autora, a análise de conteúdo consiste num 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos, 

os objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores quantitativos ou não, que 

permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas 

mensagens.  

 

3- Resultados e discussão 

Considerando que o objetivo da pesquisa é conhecer as formas de organização do 

trabalho pedagógico na sala de aula, a fim de analisar os elementos que estruturam o ensino de 

Geografia, foi realizada a análise do material coletado, focando-se os seguintes aspectos: 

planejamento, contextualização do conhecimento geográfico, recursos metodológicos e relação 

professor-aluno. Importante destacar que, em nosso entendimento, esses elementos contribuem 

para a organização do trabalho pedagógico na sala de aula. 

No tocante ao planejamento, o estudo revelou a importância desta atividade para a 

organização do trabalho do professor na sala de aula. Também foi ressaltada a ideia de 

planejamento como um processo de construção que se desenvolve, considerando as necessidades 

da turma e os objetivos da Geografia. A fala a seguir é ilustrativa sobre as questões em tela: 

“Olha, eu planejo as aulas. Normalmente planejo o semestre  todo. Penso nos temas e já 

deixo organizada, praticamente todas as aulas, mas, à medida que o tempo vai 
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passando, eu vou sentindo a turma e vou replanejando. Eu vou planejando por causa dos 

ritmos de cada sala que normalmente é diferente... Na questão do conhecimento de 

Geografia, eu tento ler artigos sobre os temas que vou trabalhar. Então, por isso, eu faço 

meu planejamento antecipado para dar tempo de ler alguns artigos...” (professor 01). 

O planejamento é visto, portanto, como uma ação pedagógica essencial ao processo de 

ensino e aprendizagem, na medida em que proporciona a tomada de decisões sobre os caminhos do 

trabalho do professor na sala de aula. Na fala do professor, está implícita a ideia de planejamento 

como mediação teórico-metodológica que se faz necessária e possível de se realizar a partir de uma 

perspectiva de intencionalidade do trabalho pedagógico. Tal processo contribui para a superação de 

uma concepção mecânica e burocrática da prática de planejamento e do trabalho docente.  

É importante observar que existem outras formas de planejamento no espaço escolar as 

quais assumem uma perspectiva mais burocrática e mecânica. O ato de planejar é orientado 

sobretudo, por fatores externos. Neste estudo, identificou-se  a influencia do livro didático no 

processo de planejamento e na ação docente, conforme assinala o professor participante da 

pesquisa:  

Planejar é uma coisa tranquila, é uma coisa que não requer muito tempo, eu me baseio 

principalmente no livro didático, até porque a escola, o Estado, a infraestrutura é 

precária. Então, o que me norteia são os conteúdos do próprio livro didático. Até 

porque é o único material que os alunos têm em mãos, os  quais recebem tudo do 

Governo e têm acesso mais direto. Então as aulas vão numa sequência dentro do que a 

gente tem que seguir, que são os componentes curriculares, então eu vou selecionando 

esses capítulos que estão diretamente ligados a esses componentes. (Professor 02) 

A questão do planejamento e do trabalho do professor em sala de aula está influenciada 

por ideologias e concepções sobre a escola, o ensino, o currículo dentre outros aspectos. Superar o 

sentido utilitário da escola e da educação indica a necessidade de resgatar no professor o sentido e 

a importância do planejamento na organização do trabalho pedagógico. 

Com relação à contextualização do conhecimento geográfico, percebe-se na fala dos 

professores, participantes os  da pesquisa, uma preocupação em relacionar o conhecimento escolar 

com as questões relativos aos conhecimentos prévios dos alunos. Neste processo, foi salientado o 

papel da Geografia, enquanto disciplina que se ocupa da leitura da dimensão espacial da realidade 

e seus determinantes. 

“(...) eu tento fazer com que os alunos experimentem a Geografia, observe ela. 

Percebam que esses conhecimentos servem pra ele não só passe no vestibular, mas que 

eles usem esses conhecimentos para perceber a realidade e, utilizando os conhecimentos 

de Geografia,  consigam interagir mais com o mundo. Acho que é a principal 

característica que eu tento colocar nas aulas” (Professor 01). 

(...) eu seleciono os texto do que se espera que a gente ensine e tento, na hora da 

explicação da aula expositiva,  puxar os alunos para um debate, ai tento relacionar 

aquilo que ele está estudando com a vivência dele, dentro do que é possível e dentro do 
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assunto, porque  há assuntos que são mais próximos da realidade e outros são mais 

complicados de você fazer essa “ponte”. (professor 02) 

Esse modo de tratar os conteúdos escolares da disciplina de Geografia contribui de forma 

significativa para a formação básica do estudante. Convém salientar que esse tipo de abordagem 

guarda relações com as escolhas metodológicas que o professor adota na sala de aula. Ou seja, para 

que o estudante perceba as contribuições sociais do conhecimento Geográfico, faz-se necessário o 

desenvolvimento de procedimentos metodológicos que favoreçam uma relação dialógica entre 

professor-estudante e reflexões que extrapolem os conhecimentos imediatos apresentados pelo 

educando. A fala a seguir apresenta alguns aspectos ilustrativos sobre esta perspectiva: 

“Sempre eu vou fazer perguntas pra eles, essas perguntas geradoras, primeiro que elas 

começam gerar uma certa inquietação no aluno a partir do momento que ele não 

consegue responder e ai a partir dessa observação eu saio perguntando. (...) A partir do 

que ele pensa, a partir do que ele acha sobre a realidade, a gente vai debatendo, sempre 

colocando a ideia de que esse aluno pode construir o conhecimento e que eu seria um 

mediador. Eu vou auxiliá-lo. Eu não estou ali para dar as respostas prontas para aquele 

aluno, eu preciso debater, questionar. Muitas vezes é mais importante a pergunta que eu 

faço do que a resposta que ele dá. Porque a pergunta gera o processo  para ele pensar. 

Ai o importante pra mim é isso: É que ele pense!” (Professor 01). 

Percebe-se aqui a possibilidade do trabalho do professor contribuir significativamente no 

desenvolvimento dos processos intelectuais do estudante. A concepção dialética do processo de 

construção do conhecimento ganha materialidade com a problematização dos conteúdos escolares. 

Os procedimentos didáticos adotados pelo professor incentivam o estudante a construir uma análise 

do real a partir de sucessivas aproximações do conhecimento científico.  

Contudo, voltamos a afirmar que tal processo prescinde da prática de planejamento, pois 

a problematização se faz a partir da relação estabelecida entre objetivos e conteúdos. Assim é 

oportuno repensar o ensino de Geografia nesse atual cenário, onde existem inúmeras formas e 

técnicas de ensino, como também um imenso aparato tecnológico à disposição do ensino. Todavia 

alguns teóricos veem com certa ressalva a utilização dos múltiplos meios didáticos, uma vez que 

são utilizados muitas vezes no sentido de sensibilização, sem criar um olhar crítico por parte dos 

estudantes.  

 

4 - Conclusão 

A pesquisa revelou a existência de práticas pedagógicas que vislumbram a reinvenção da 

escola e do ensino da Geografia. Tendo em vista que esse processo não e homogêneo, nem 

tampouco linear, observa-se neste estudo que algumas práticas ainda mantêm elementos que se 

aproximam de um modelo de educação tradicional. Tais perspectivas parecem indicar os elementos 

que ajudam o professor a estruturar seu trabalho na sala de aula. 
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Resumo 

Este trabalho consiste em discutir a importância das atividades experimentais como forma 

de proporcionar uma melhor aprendizagem em Química aos alunos do 1º ano do ensino médio. 

Bem como a discussão da utilização de materiais de baixo custo como subsidio para realização de 

atividades práticas em salas de aula. Este tema é bastante peculiar, pois a partir da obtenção de 

dados analisamos e percebemos as dificuldades que os estudantes têm em compreender 

determinados conteúdos de Química. Constatou-se que essa problemática pode ser minimizada por 

meio da introdução de atividades práticas, demonstrando as aplicações cotidianas. Observou-se a 

importância do docente estar flexível a esta nova perspectiva de ensino assim como incentivar a 

participação dos alunos nestas atividades. Visando a interação dos conteúdos a abordados nas 

aulas. Dessa forma buscamos visualizar os obstáculos que os professores e alunos enfrentam no 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Química e quais métodos podem ser mais 

eficazes. 

Palavras–chave: Ensino de Química, Experimentos de química, materiais de baixo custo. 

 

1. Introdução 

A Química é uma ciência experimental que ao longo do tempo tem perdido sua essência, 

sendo ministrada de forma bastante tradicional, distanciando-se da sua natureza empírica. Por ser 

uma ciência experimental, não há como fazer a dissociação da experimentação e do ensino da 

mesma em sala de aula, pois as atividades experimentais são de fundamental importância para a 

compreensão dos conteúdos abordados (PERDIGÃO e LIMA, 2010). 

Assim, como afirma FERREIRA (2010), é notória a necessidade de aulas práticas no ensino 

de Química, principalmente por ser uma ciência experimental e por objetivar o conhecimento nas 

dimensões macroscópicas e submicroscópicas. Por isso, os experimentos em Química estão se 

tornando um novo subsidio ofertado para uma nova perspectiva de ensino-aprendizagem no intuito 

de diminuir a problemática existente no ensino dessa disciplina. 

Com a utilização da experimentação no ensino da Química há uma maior possibilidade de 

aprendizado, pois abrange uma nova perspectiva de ensino, tornando o aluno um ser pensante, 
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criativo e construtor do conhecimento. As aulas de química ainda são desenvolvidas na maioria das 

escolas por meio de atividades nas quais se predomina a um verbalismo teórico/conceitual 

desvinculado das vivências dos alunos, contribuindo para a formação de ideias e conceitos em que 

parece não haver relações entre ambiente, ser humano e tecnologia (LOPES, 2004).  

Por isso há a necessidade da contextualização que busca trazer o cotidiano para sala de 

aula, ao mesmo tempo em que procura aproximar o dia a dia dos alunos do conhecimento 

científico. Essas ações em disciplinas consideradas complexas como a Química são de extrema 

importância para o aprendizado efetivo dos alunos, uma vez que contextualizar é problematizar, 

investigar e interpretar situações e fatos significativos para os alunos de forma que os 

conhecimentos químicos auxiliassem na compreensão e resolução de problemas (MEC, 1999).  

A necessidade de mudar essa realidade é indiscutível, por isso a adesão a essas novas 

perspectivas de ensino se faz tão emergencial, propostas sobre o ensinar Química através de eixos 

temáticos tem sido apresentadas nos vários grupos de Ensino de Química distribuídas pelo país e 

sendo publicadas em revistas especializadas.  O quadro que a escola pública apresenta sobre o 

ensino de Química é desanimador, por isso se faz necessário reformular o ensino de química nas 

escolas, visto que as atividades experimentais proporcionam um melhor aprendizado aos alunos. 

(AMARAL, 1996.) 

Provavelmente com a ideia de que o pensamento químico se paute na reflexão sobre o 

mundo material, os eixos temáticos têm sido propostos como tentativa de que, ao refletir sobre as 

coisas do meio, tais como ar, água, seres vivos e outros que tenham relação com a vivência do 

aluno, contemplem, também, o conteúdo mínimo da disciplina de Química, levando o aluno a 

sentir necessidades do conhecimento químico, perceber sua importância e gostar desse 

conhecimento. (CHASSOT 1995). 

 

2. Materiais e Métodos  

Nesta pesquisa foi dada ênfase na utilização de materiais de baixo custo como forma de 

subsidiar o conhecimento e proporcionar um ensino dinâmico e prazeroso, visando sanar as 

dificuldades no aprendizado, decorrentes da falta de estrutura e incentivo da maioria dos docentes. 

A escolha dos experimentos foi feita a partir da análise dos conteúdos abordados no 1º ano 

do Ensino Médio. O mesmo foi formulado em função dos conteúdos programáticos para a 1ª série 

do Ensino Médio, ainda baseado nos PCNEM e adaptados da literatura (HESS, 1997). 

Além disso, foi selecionado um experimento que pudesse se adequar ao cronograma de aula, 

espaço físico, e que não oferecesse perigo aos alunos e aos professores, e, além disso, que fosse 

elaborado com materiais de baixo custo, além da duração da realização da atividade prática, 

visando atrair a atenção dos discentes. 
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Este projeto buscou observar as formas de abordagens dos experimentos no   Ensino de 

Química e as contribuições que trará no processo de ensino\aprendizagem, assim como as diversas 

formas que os docentes executaram os experimentos.   

Os sujeitos da pesquisa foram os professores das duas escolas públicas de Moreno, com e 

sem formação específica na área, mas que ministram aulas da disciplina de Química no Ensino 

Médio, e seus respectivos alunos. 

As ferramentas de pesquisa que utilizamos foram os experimentos, os planos de aula, 

roteiros de aula prática, entrevistas semiestruturadas com os professores e aplicação de 

questionário com os alunos. 

 

3. Resultados e Discussão 

Inicialmente, o conteúdo foi explicado por ambos os  professores da disciplina; em seguida, 

realizou-se os experimentos com o intuito de complementar o aprendizado dos alunos em sala.  

Após a vivência desses dois momentos, foram aplicados dois questionários avaliativos: um 

destinado aos alunos, visando avaliar o que os mesmos entenderam do experimento demonstrativo 

e para avaliar o que acham da disciplina de Química; e outro ao professor da disciplina, para 

analisar quais as contribuições que as atividades trouxeram e tentar identificar quais dificuldades 

ainda existentes no intuito de minimizá-las. Pudemos observar também que cada professor possui 

uma forma diferente de aplicar os experimentos, sendo um bem mais construtivista que o outro. 

Após a realização do experimento os alunos e professores responderam aos questionários, pudemos 

constatar que a maior parte dos alunos se mostravam mais entusiasmados em aprender a disciplina 

de química e que várias dúvidas tinham sido esclarecidas durante a realização da atividade. No 

questionário destinado aos docentes vimos em suas respostas que eles se mostraram bastantes 

flexíveis em realizar as atividades experimentais em sala e que é possível realizar essas práticas 

com a ajuda de materiais de baixo custo subsidiando ainda mais a interação dos alunos com a 

disciplina, mostrando a verdade essência da química. Despertando nos seus alunos o desejo 

empirista, questionador e crítico, os tornando capazes de associar os conteúdos abordados em sala 

com o cotidiano.   

 

4. Conclusões 

A partir da presente pesquisa, observamos as dificuldades vivenciadas pelos professores e 

estudantes das escolas públicas no ensino de Química, e que essas dificuldades devem ser sanadas 

ou ao menos minimizadas para que os alunos possam ter um melhor desempenho em sala, além de 

fazer com que os alunos consigam perceber que a Química está presente no nosso cotidiano. 

Pudemos verificar também as contribuições que os experimentos de Química trazem para o ensino-

aprendizagem dos estudantes. Mediante a análise dos dados, observamos que a utilização dos 
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experimentos só veio corroborar para o conhecimento dos alunos, despertando assim, a curiosidade 

empírica de cada um deles. Portanto, constatamos que o processo de ensino-aprendizagem em 

Química não deve ser desenvolvido apenas de forma teórica, mas principalmente na forma prática, 

correlacionando a teoria com a prática, entre a escola e a sociedade. É de fundamental importância 

mostrar aos alunos que a Química está mais perto deles do que eles imaginam e que isso é 

palpável, sendo, em muitos casos, divertido de lidar.  
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Resumo 

O sono é uma necessidade biológica essencial a vida e sua má qualidade pode está 

associada a problemas de saúde o que interfere diretamente a qualidade de vida do individuo. O 

estudo teve como objetivo a correlação entre a qualidade de vida com a qualidade do sono, 

participaram como sujeitos 15 servidores Técnicos Administrativos do gênero feminino lotadas no 

IFPE - Campus Vitória. A pesquisa realizada é de abordagem quali-quantitativa, de campo do tipo 

descritiva, onde foi utilizado o coeficiente de Spearman para identificar as possíveis relações entre 

as variáveis. Para se obter a qualidade subjetiva do sono, foi utilizado o questionário de 

PITTSBRUGH (PSQI) e para a análise da qualidade de vida utilizou-se o questionário WHOQOL-

bref. Com isso, constatou-se que houve uma correlação significativa entre o quarto componente do 

PSQI: eficiência habitual do sono com três questões do WHOQOL-bref: dor e desconfortos físicos, 

dependência de tratamento e capacidade de aproveitar a vida com nível de significância de (p = -

0,88), (p = -0,91) e (p = 0,91) respectivamente. Concluiu-se que a má qualidade de sono está 

diretamente relacionada com a qualidade de vida, e que dormir mal é um fator que contribui para o 

aparecimento de doenças, o que prejudica tanto a relação com as pessoas quanto a realização de 

atividades. 

Palavras–chave: qualidade do sono; qualidade de vida; sono  

 

1. Introdução 

 O sono é uma necessidade biológica essencial a vida e sua má qualidade pode está 

associada a problemas de saúde o que interfere diretamente a qualidade de vida do individuo. 

Constitui-se como um estado de recuperação de energia física e mental que é crucial para todas as 

pessoas, nas variadas faixas etárias (SEIXAS, 2009), sendo a falta ou hábitos inadequados os 

causadores de algumas implicações como: diminuição da motivação e concentração, déficit de 

memória, sonolência diurna, alterações de humor, queda da imunidade, entre outras (MATHIAS at 

al, 2006). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% da população 

mundial apresentam algum tipo de distúrbio ou síndromes do sono. No Brasil, 43% dos brasileiros 

não conseguem dormir corretamente, permanecendo cansados e aumentando o risco de 
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desenvolvimento de outras doenças. Segundo Medeiros et al. (2002) as pessoas que dormem mal 

tendem a ter mais morbidades, menor expectativa de vida e envelhecimento precoce. 

 Além disso, os distúrbios do sono possuem diversas implicações na vida dos indivíduos, 

desde o comprometimento no desenvolvimento de tarefas simples, do cotidiano, até sérios 

transtornos psiquiátricos, riscos de acidentes de tráfego, absenteísmo no trabalho, 

comprometimento de ordem emocional, comportamental, dentre outros (MÜLLER e 

GUIMARÃES, 2007).  Sendo a má qualidade do sono a causa de problemas tanto no 

funcionamento físico, cognitivo e social, quanto no comprometimento da qualidade de vida (QV). 

 Logo a qualidade de vida pode ser compreendida como “inúmeros campos do 

conhecimento humano, biológico, social, político, econômico, medico, numa constante inter-

relação” (ALMEIDA et al, 2012). Esse termo foi originalmente usado nos Estados Unidos após a 

2ª guerra mundial (1939 – 1945), descrevendo o efeito material através de posses (carros, casas e 

outros bens) na vida das pessoas, e posteriormente, passou a ser relacionado com educação, saúde, 

bem estar, economia, crescimento industrial (FERREIRA, 2008). 

 Diante do exposto e da relação direta entre a qualidade do sono e a qualidade de vida, bem 

como, de suas diversas implicações pessoais, sociais, econômicas, entre outras, foi possível 

correlacionar essas duas variáveis, investigando tal associação em servidoras do IFPE - Campus 

Vitória. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

 A pesquisa desenvolvida é de natureza quantitativa, de campo do tipo descritiva. 

Participaram como sujeitos da pesquisa 15 servidores Técnicos Administrativos do gênero 

feminino lotadas no IFPE - Campus Vitória, com idade mínima de 30 e 45 anos. Onde foram 

utilizados dois instrumentos para a coleta de dados. Para avaliar a qualidade do sono foi utilizado o 

questionário de (PITTSBURG) que calcula o Índice de Qualidade do Sono e contém 16 questões, 

para a qualidade de vida, foi realizado o diagnóstico dos indicadores de saúde com aplicação do 

questionário de qualidade de vida (WHOQOL-Bref) que por sua vez avalia de forma abreviada (26 

questões) os domínios físicos, psicológico, relações sociais e ambientais. Os dados de 

PITTSBURG foram analisados no Programa Estatístico SPSS versão 16.0 assim como os dados do 

WHOQOL-Bref que também foram analisados pelo programa já citado. Ao termino das analises 

dos dados foi realizado uma distribuição de frequência e aplicação do teste de correlação de 

Speraman. 

 

3. Resultados e Discussão 

 Ao analisar o perfil da qualidade subjetiva do sono das servidoras através do questionário 

de PITTSBURGH (PSQI) tivemos que apesar de 73,3% das servidoras apresentarem uma 
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percepção de qualidade de sono positiva, 26,7% das servidoras indicaram ter uma má qualidade do 

sono. Considerando o escore geral (7,07) da qualidade do sono, o mesmo aponta que o grupo em 

estudo apresenta uma má qualidade do sono, levando em consideração que um escore acima de 

cinco (PSQI >5) indica qualidade ruim de sono (BUYSSE, 1989). 

 Já na analise de todos os quatro domínios do WHOQOL-bref assim como as questões que 

tratam sobre a percepção da qualidade de vida e a satisfação com a saúde, constatamos que ambos 

não apresentaram bons resultados tendo um escore geral de 3,2 correspondendo que a qualidade de 

vida está em uma condição regular. Podemos destacar em especial o domínio 1 (físico) do 

questionário que aborda questões relativas à dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, 

poder de locomoção, dependência de tratamento ou de medicação que obteve um escore de 2,6 

uma pontuação ainda menor que o valor obtido nos outros domínios, recebendo como classificação 

a necessidade de melhorar. . E ao contrário do PSQI quanto maior for o escore, melhor será o 

resultado em relação à qualidade de vida. 

 De acordo com os resultados apenas o componente 4 –eficiência habitual do sono- do 

PSQI teve uma correlação significativa com três questões do questionário WHOQOL-bref. Com 

isso, nota-se que há uma forte relação entre a má eficiência do sono com a presença de dores e 

desconforto físicos, o que faz com que concluímos que quanto mais o individuo estiver com dores 

no corpo menor será a qualidade do sono e, consequentemente, menor a sua qualidade de vida.  

 Além disso, ficou claro através da aplicação dos questionários que a dependência de 

tratamento ou de medicação para melhorar a qualidade de vida tornou-se um fator necessário para 

que o indivíduo possa ter uma melhor qualidade do sono, cujo objetivo principal é ter uma 

eficiência superior a 85% do sono, ou seja, é preciso ter uma classificação muito boa em relação ao 

quarto componente do PSQI. 

 Logo a capacidade que indivíduo tem de aproveitar a vida está vinculada a condição de o 

mesmo ter uma boa qualidade do sono, isso explica a correlação existente entre o quarto 

componente do questionário de Pittsburgh com a questão do WHOQOL-bref que tratava 

exatamente desta capacidade. 

4. Conclusões 

 Embora os resultados observados neste estudo tenham sido obtidos avaliando um reduzido 

número de servidoras, constatou-se a relação existente entre o quarto componente – eficiência 

habitual do sono – do questionário de PITTSBURGH e variáveis – dor e desconforto / dependência 

de tratamento / capacidade de aproveitar a vida – do questionário do WHOQOL-bref.  

 Com isso concluímos que a má qualidade de sono está diretamente relacionada com a 

qualidade de vida e que dormir mal é uma fator que contribui para o aparecimento de doenças, o 

que prejudica tanto a relação com as outras pessoas quanto o desenvolvimento de atividades. 
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Resumo 

Este documento apresenta o desenvolvimento um sistema de georreferenciamento web 

(SIG Web) para mapeamento, armazenamento, e processamento de dados sobre os ventos a fim de 

realizar previsões de velocidade dos mesmos. Para isso, um banco de dados que armazena 

informações anemométricas disponibilizadas de forma gratuita pelo projeto SONDA (Sistema de 

Organização Nacional de Dados Ambientais – http://sonda.ccst.inpe.br) do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) foi desenvolvido para ser acessado por um conjunto de algoritmos 

através de uma interface web. 

Palavras–chave: georreferenciamento; sig web; ventos; dados anemométricos. 

 

1. Introdução 

A implantação em larga escala da geração de energia eólica, como qualquer outro sistema, 

impõe dificuldades de operação. Isso ocorre devido às características de intermitência e 

variabilidade dos ventos. Esse caráter aleatório dificulta o planejamento, operação e a estabilidade 

do sistema elétrico.  

 Como a geração eólica ocorre basicamente em função da velocidade e direção dos ventos 

(ASCOM – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2013), a integração de modelos eficientes de 

previsões de direção e velocidade dos ventos ao controle e operação do sistema elétrico pode 

ajudar a melhorar o planejamento do armazenamento e distribuição de energia dos parques eólicos.  

 A proposta aqui apresentada é o desenvolvimento de um sistema com capacidade de 

armazenar dados de estações eólicas e dados anemométricos para que possam ser exibidas 

estimativas de previsão da velocidade dos ventos. Também pode ser consultada a localização 

geográfica dessas estações, bem como seus dados históricos. 

 

2. Materiais e Métodos  

  O sistema de mapas é controlado por um WebService da Google que disponibiliza o 

recurso Maps (GOOGLE DEVELOPERS 2014) de forma gratuita. Para a obtenção das 
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características dos ventos, a fonte de dados escolhida consiste numa série de dados anemométricos 

obtidos pelas estações de monitoramento atmosférico de superfície do projeto SONDA e 

armazenados num arquivo CSV pronto para inserção. A inserção desses dados no sistema só pode 

ser feita por um usuário de caráter administrador com acesso a uma página que disponibiliza a 

função após submissão de login. Além da inserção de dados anemométricos, um administrador 

conta com outras opções para a manutenção e atualização dos dados do sistema, como inserção, 

alteração e remoção de estações de coleta anemométrica, adição e listagem de novos 

administradores. 

O acesso ao banco de dados está presente em todas as funções do sistema, desde a exibição 

de pontos no mapa até as tarefas de inserção, alteração e remoção de estações. Para isso, quatro 

tabelas são utilizadas, são elas: estação, estatísticas, administrador e vento. 

A tabela de estatísticas é atualizada quando uma nova inserção de dados anemométricos 

ocorre. Esses dados são convertidos em valores que representam uma média para cada mês de 

determinado ano. O conjunto de dados históricos armazenado na tabela estatística é utilizado para 

traçar gráficos e detectar padrões e tendências para os próximos meses ou anos, caso haja uma boa 

quantidade de dados disponíveis. 

Para realizar as estimativas de velocidade dos ventos, o sistema acessa a tabela de 

estatística e seleciona os dados que serão utilizados no cálculo. O critério de seleção consiste nos 

meses que tem mais de uma média cadastrada ao longo dos anos. O sistema exibe a estimativa em 

formato de gráfico para cada mês do ano seguinte ao último ano cadastrado no sistema, por 

exemplo: se o último ano cadastrado for 2012, ele apresentará resultados para o ano de 2013. Para 

chegar aos números exibidos no gráfico de estimativas, o sistema traça uma média para cada mês 

do ano com base nos dados cadastrados no banco, como descrito no método estatístico de 

estimativa pelo valor esperado (PINHO, A.L.S.; SPRYDES, M.H.C.), que utiliza uma média feita 

com base em dados históricos para prever resultados, método que também pode ser utilizado para 

calcular o potencial pluviométrico esperado para uma determinada semana ou mês do ano. 

 

3. Resultados e Discussão 

Após a revisão bibliográfica acerca de temas relacionados à pesquisa, como sensoriamento 

remoto e SIG Web, foi feita a escolha da plataforma que é utilizada para desenvolver o sistema, 

assim como as APIs em uso no projeto.  

O sistema está focado em traçar de características e estatísticas dos ventos da região 

Nordeste do país, por conta do grande potencial de geração de energia por força motriz dos ventos, 

além da alta concentração de investimentos na área. Por isso, é importante que se faça um 

acompanhamento da implantação de parques eólicos utilizando a tecnologia da informação para 

auxiliar no nisso.  
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Os principais módulos do sistema estão desenvolvidos, o que inclui inserção, remoção e 

alteração de estações e dados anemométricos históricos, assim como funções fundamentais para 

que o cálculo das estatísticas seja feito. As estatísticas são geradas automaticamente a cada nova 

inserção de dados anemométricos, o que garante a atualização dos resultados conforme o histórico 

é inserido. Já as previsões, são geradas dinamicamente a partir de uma seleção e tratamento de 

dados. 

 

4. Conclusões 

Este resumo apresenta um sistema para o mapeamento de estações de geração de energia 

eólica, assim como estações de captação de dados anemométricos de superfície. Também traz 

consigo a possibilidade de melhorar o acesso a informações acerca dos ventos, o que pode ajudar a 

identificar padrões de velocidade para determinada região.  

Reunir dados que ajudem a traçar um perfil climático, unifica-los numa plataforma e 

disponibiliza-los para acompanhamento é importante para o aumento do acesso a esse tipo de 

informação. Como trabalho futuro, o sistema pode, por exemplo, traçar um potencial energético 

ainda mais preciso utilizando os dados históricos. 
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Resumo 

Introdução: A população brasileira, ao longo dos anos, vem passando por importante 

transformação no padrão nutricional. Atualmente, há um quantitativo reduzido de pessoas 

desnutridas e, por outro lado, há uma prevalência de excesso de peso e obesidade em diferentes 

faixas etárias. A mudança no perfil das morbidades traz consigo uma redução significativa das 

doenças infecto-parasitárias mediadas por campanhas de vacinação do Ministério da Saúde para 

redução do número de mortalidade infantil, com promoção da saúde e aumento da expectativa de 

vida. Objetivos: Identificar as condições de saúde e o estado nutricional da comunidade do IFPE: 

docentes, discentes e administrativos do Campus Pesqueira. Metodologia: Os dados foram 

coletados por meio da técnica de entrevista individual com os participantes selecionados por 

categorias, e o registro das informações foi efetuado utilizando-se um questionário 

semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizado em blocos por conjuntos 

temáticos, os quais incluíram variáveis sociodemográficas, condição de saúde autorreferida e 

verificação das medidas antropométricas: peso, altura, circunferência da cintura-cm, circunferência 

do quadril-cm, razão cintura/quadril-cm. Resultados: Estão descritos por medidas de frequência, 

de tendência central e de dispersão, e apresentados em gráficos. Conclusão: A partir desses 

resultados, pretende-se realizar ações visando-se à correção dos distúrbios nutricionais 

encontrados.  

Palavras-chave: avaliação antropométrica; distúrbio nutricional; fatores de risco; transição 

demográfica; transição epidemiológica 

 

1. Introdução 

Um grave problema de saúde mundial é o aparecimento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) que interferem na saúde e na qualidade de vida da população e, 

infelizmente, atingem países pobres ou em desenvolvimento (SCHMIDT et al., 2011).  

Em todos os países, houve um aumento do excesso de peso das populações. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) afirma sua recorrência em 1 bilhão de adultos e registra a existência de 

mais de 300 milhões de indivíduos obesos (OMS, 2003). 
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A população brasileira, ao longo dos anos, vem passando por importante transformação no 

padrão nutricional. Atualmente, há um quantitativo reduzido de pessoas desnutridas e, por outro 

lado, há uma prevalência de excesso de peso e obesidade em diferentes faixas etárias (REIS; 

VASCONCELOS; OLIVEIRA 2013).  

Devido ao processo de industrialização, a população vive mais, porém com péssima 

qualidade de vida, pois os hábitos alimentares e o sedentarismo são responsáveis por doenças e 

agravos relacionados à saúde. Assim, surgem doenças crônicas não transmissíveis e distúrbios 

nutricionais, entre os quais a obesidade. O excesso de gordura intra-abdominal ou visceral é 

responsável por doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, 

dispidemias e aterosclerótica, sendo a causa principal da mortalidade em todo o mundo 

(FERREIRA, 2010). 

Tendo-se isso em vista, a pesquisa pretendeu identificar o estado nutricional e as condições 

de saúde da comunidade do IFPE: docentes, discentes e administrativos do Campus Pesqueira. Os 

dados encontrados poderão contribuir para a adoção de medidas de intervenção a fim de promover-

se a saúde e a melhoria da qualidade de vida da comunidade estudada. 

  

2. Materias e metódos  

Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista individual face a face, com os 

participantes selecionados por categorias, utilizando-se um questionário semiestruturado, composto 

por questões fechadas e abertas, organizadas em blocos por conjuntos temáticos, os quais incluíram 

variáveis sociodemográficas, condição de saúde autorreferida e foram verificadas as medidas 

antropométricas (peso e altura), objetivando-se classificar o estado nutricional por meio do Índice 

de Massa Corporal (IMC). Foi produzido um banco de dados a partir de processo sistematizado em 

base estatística. Aos participantes foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em 

que foram explicados os objetivos da pesquisa, a garantia do anonimato e a possibilidade de 

desistência da mesma, caso julgasse necessário.  

O projeto da pesquisa já foi submetido à apreciação e teve sua aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do IFPB – CAAE: 04808512.1.0000.5185. Dessa maneira, a investigação 

atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012, do Ministério da Saúde, referente 

ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando-se os 

princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência.      

3. Resultados e discussões  

Os dados abaixo são resultados finais da pesquisa – apresentados em forma de texto e 

gráficos para melhor interpretação – sobre o estado nutricional e condições de saúde dos discentes, 

docentes e funcionários administrativos. 
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Gráfico 1 - Classificação do Estado Nutricional dos Funcionários Administrativos e Docentes do IFPE – 

Campus Pesqueira, segundo o Índice de Massa Corporal – IMC, 2014 

 

A partir da análise do Gráfico 1, é possível perceber que a maioria (67%) dos funcionários 

administrativos e docentes do IFPE do Campus Pesqueira está apresentando um índice de 

sobrepeso e obesidade superior ao padrão recomendado (eutrofia). Isso é preocupante e requer 

medidas preventivas e de controle para que essa população possa melhorar o seu estado 

nutricional. 

Gráfico 2 - Saúde Autopercebida e comparada dos Funcionários Administrativos, Docentes do IFPE – 

Campus Pesqueira, por sexo, segundo o Índice de Massa Corporal – IMC, 2014 

 

 

O Gráfico 2 refere-se às condições de saúde dos 103 entrevistados e nele se pode perceber 

que a maioria (52%) considera ter boa saúde. Traebert et al. (2011) explicam que autopercepção 

boa ou excelente diminui os riscos de doenças do sistema esquelético, cardiovascular, nervoso e 

psíquico, diferente da percepção da saúde como sendo ruim, que tende a aumentar as taxas de 

morbidade e mortalidade. 

Gráfico 3 - Saúde Autopercebida e comparada dos Discentes do IFPE – Campus Pesqueira, 2014 

66% 

33% 

1% 

IMC 

Acima do Padrão
Recomendado 68

Dentro do Padrão
Recomendado 34

Abaixo do Padrão
Recomendado 1

4% 

20% 

49% 

27% 

Saúde 
autopercebida  

Ruim  4

Regular
21 12% 

36% 
52% 

Saúde 
comparada  

Pior 12

Melhor 37

Não percebe diferença 54



 

147 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

  

De acordo com o Gráfico 3, 49% dos entrevistados consideram que possuem boa saúde e 

90% deles, ao compararem-se com outras pessoas, não percebem diferença. O estado nutricional de 

eutrofia influencia diretamente na saúde autopercebida e comparada. Segundo Peres et al. (2010), a 

autoavaliação de saúde deve integrar o sistema de vigilância à saúde, pois é de obtenção 

relativamente simples na realização de inquéritos populacionais e apresenta resultados compatíveis 

com a condição nutricional. 

 

4. Conclusões  

 Os resultados deste estudo são condizentes com os dados encontrados na literatura 

nacional e internacional, que reforçam a importância da obesidade em termos de magnitude e 

fatores de risco associados. 

Considerando-se a complexidade da influência desses fatores, novas pesquisas são 

necessárias para propiciar maior conhecimento nessa área e, assim, estabelecer práticas de 

monitoramento e intervenções mais direcionadas às necessidades dessa população. 

Julga-se importante, ainda, estabelecer práticas de monitoramento do estado nutricional da 

clientela assistida, direcionar intervenções cada vez mais adequadas às necessidades da condição 

nutricional, empreender programas de prevenção e controle da obesidade voltados para a promoção 

da saúde e melhor qualidade de vida. 
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Resumo 

A obtenção, armazenamento e comercialização de plantas medicinais em muitos casos são 

realizados de forma inadequada, provocando contaminações ou ineficácia terapêutica. O objetivo 

deste estudo foi caracterizar o comércio e a utilização de plantas medicinais nas feiras livres 

convencionais e agroecológicas em Municípios da Mata Sul de Pernambuco (Barreiros, São José 

da Coroa Grande, Tamandaré e Rio Formoso). Os dados foram coletados no período de setembro 

2013 a março 2014, utilizando entrevista semiestruturada composta por 25 perguntas, realizada 

individualmente com cada feirante. Foram identificadas 79 (setenta e nove) espécies, distribuídas 

em 39 (trinta e sete) famílias distintas.  As espécies botânicas mais citadas foram: á Erva Cidreira 

(Schinus terebinthifolius Raddi) com 21 (vinte e um) citações seguidas do Capim Santo 

(Cymbopogon citratus) também com 21 (vinte e um) citações; a Hortelã miúda (Mentha pulegium 

L) com 19 (dezenove) citações; a Hortelã grossa (Plectranthus amboinicus Lour. Spr) com 16 

(dezesseis) citações e o Maracujá (Passiflora edulis Sims) com 11 (onze) citações. Os resultados  

revelaram que o potencial de comercialização das plantas medicinais nas feiras livres da  região.  

Entretanto, mais conhecimentos sobre a utilização e efeitos dessas plantas ainda precisam ser 

realizados. 

Palavras-chaves: Comércio, Etinobotânico, Fitoterápica,  

 

1. Introdução 

A região de desenvolvimento da Mata Sul do Estado de Pernambuco, apresenta uma estrutura 

econômica predominantemente agrária, caracterizando-se pelo intensivo cultivo de cana-de-açúcar 

em grandes latifúndios, elevada concentração de renda e baixo nível de desenvolvimento humano. 

Esta região está inserida no bioma da Mata Atlântica e a sua formação se restinga, o manguezal e o 

bioma marinho, apesar de extremamente devastado, fragmentos da floresta Atlântica ainda são 

observados na região (ANDRADE, 2005; VIANA, 2009). 

As plantas terapêuticas, desde o início da história da humanidade, sempre desempenharam um 

papel importante na cura das doenças. O homem pré-histórico já utilizava e sabia distinguir as 

plantas comestíveis daquelas que podiam ajudar a curá-lo de alguma moléstia (FRANCESCHINI 

FLHO, 2004; LIMA, 2006). A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere-se a essas plantas 
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como espécies vegetais, a partir das quais, produtos de interesse terapêuticos podem ser obtidos e 

usados na espécie humana como medicamento (BRASIL, 2006). 

A feira livre atualmente no Brasil é constituída por uma modalidade de mercado varejista ao ar 

livre, de periodicidade semanal, organizada como um serviço de utilidade pública pela 

municipalidade e voltada para a distribuição local de gêneros alimentícios e produtos básicos 

(MASCARENHAS, 2008). A obtenção, armazenamento e comercialização dessas espécies em 

muitos casos são realizados de forma inadequada, não dispondo de estatísticas precisas que 

expliquem o mercado, o consumo e os costumes de uso dessas plantas medicinais, apesar de existir 

tradição em seu uso, ao contrário do que ocorre em outros países (VEIGA JUNIOR, 2008).  Nesse 

sentido, o objetivo deste estudo foi caracterizar o comércio e a utilização de plantas medicinais em 

feiras livres de municípios da Mata Sul de Pernambuco.  

 

2. Materiais e Métodos  

O estudo foi realizado em feiras livres convencionais e agroecológicas dos municípios de 

Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e São José da Coroa GraNde. Todos, localizados na Zona 

da Mata Sul do Estado de Pernambuco.  

    Para o levantamento etnobotânico das espécies medicinais existentes nos espaços de 

comercialização dos municípios visitados, foi através de uma ferramenta metodológica utilizando 

uma entrevista semi-estruturada, composta por 25 perguntas, realizada individualmente com cada 

feirante e solicitado um termo de consentimento livre e esclarecido (ALBUQUERQUE, et al, 

2008). As perguntas formuladas foram objetivas enfatizando a origem, forma de obtenção, 

utilização, cultivo, tradições, beneficiamentos, indicação terapêutica e armazenamento das espécies 

com uso medicinal. A cadeia produtiva e o potencial de comercialização das espécies medicinais 

também foram abordados. Todas as variáveis foram analisadas de acordo com a freqüência e 

números de citações dos entrevistados.  

 A identificação das espécies botânicas foi realizada através de coleta, registro fotográfico e 

comparação com a literatura científica especializada. Ao final do projeto, as espécies foram 

classificadas, na categoria pelo nome popular e científico, e separadas por famílias botânicas. Para 

a análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2010, sendo realizada a 

estatística descritiva a partir da codificação por tabulação simples, distribuição de porcentagens, 

tabelas e figuras. 

 

3. Resultados e Discussão 

 Foram identificados dentre os cinco municípios em estudo, 79 (setenta e nove) espécies 

botânicas pertencentes a 39 (trinta e nove) famílias distintas. As espécies botânicas mais citadas 

foram: a Erva Cidreira (Schinus terebinthifolius Raddi) com 21 (vinte e um) citações seguida do 
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Capim Santo (Cymbopogon citratus) com 21 (vinte e um) citações; a Hortelã miúda (Mentha 

pulegium L) com 19 (dezenove) citações; a Hortelã grossa (Plectranthus amboinicus Lour. Spr) 

com 16 (dezesseis) citações e o Maracujá (Passiflora edulis Sims) com 11 (onze) citações. As 

demais espécies obtiveram um montante abaixo de 10 (dez) citações (Tabela 1). A lista das 

espécies mais citadas nesse trabalho consta também em outras literaturas (LEITÃO et al, 2009, 

ZENI e BOZIO, 2011).  

 Quanto á forma de se obter resultados clínicos com base em remédios mais baratos e 

eficazes, tendo seus conhecimentos sobre os valores passados de geração para geração, obtivemos 

50% para dores em geral, tais como dores de barriga, cabeça, garganta e ouvido; 25% para tosse; 

20% para febre e 5% para calmante. Resultados semelhantes foram observados por (OLIVEIRA et 

al, 2010, MOSCA e LOIOLA, 2009). Em relação ás partes das plantas utilizadas pela população 

em geral, verificou-se que as folhas englobaram 55% dos entrevistados, as cascas 19% e os frutos 

ficaram com 15% das citações, os demais como o caule, a flor, a raiz, as sementes e o bulbo 

ficaram com menos de 10% das citações. Quanto á forma de utilização, o preparo dessas ervas 

medicinais foram em forma de chá com 72%, a maceração com 14%, o molho com 7% e o sumo 

com 5% de citações. E os demais como banho, pó, lambedor, suco, defumador e pomadas tiveram 

menos de 5% (citações) citados pelos vendedores. 

Durante as entrevistas de todos os municípios, foram observados que a comercialização de 

plantas medicinais ocorreu predominantemente pela procura dos clientes assíduos nas feiras livres, 

e que os consumidores demonstraram conhecer os possíveis efeitos colaterais provocados por 

espécies medicinais utilizadas de forma inadequada, sendo relatada a preocupação com super 

dosagens de plantas medicinais. Foi citado apenas por 1% dos entrevistados sintomas de alergia ou 

efeitos indesejáveis. Foi observada também uma elevada comercialização de ervas medicinais tanto 

seca como in natura. Cerca de 40% dos feirantes comercializam seus produtos de forma 

desidratadas e embaladas em sacos plásticos, já os demais, afirmam que a planta “in natura” deixa 

o sabor mais agradável e faz com que o efeito seja melhor e mais rápido na cura das doenças. 

 Verificou-se também que durante as entrevistas, os vendedores entrevistados de todos os 

municípios não sabiam da existência da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF), aprovada em 2006, também desconheciam as 12 (doze) espécies de plantas medicinais 

aprovadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E segundo Rodrigues e Simoni, cerca de 80% da 

população brasileira utilizam produtos á base de plantas medicinais nos seus cuidados com a saúde, 

sejam pela medicina tradicional indígena, quilombola ou demais povos tradicionais. Contudo deve-

se ressaltar que uma planta pode tornar-se tóxica para o organismo dependendo da quantidade, 

forma de administração, mistura e frequência de acordo com o seu uso (DUTRA, 2009, 

OLIVEIRA e MENINI NETO, 2012). 
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4. Conclusões 

Os resultados deste trabalho demonstraram a aptidão e hábito das famílias em cultivar e 

comercializar plantas medicinais em feiras livres nos municípios da Região da Mata Sul de 

Pernambuco. Sendo relatada pelos entrevistados a importância da comercialização das espécies 

botânicas medicinais para a redução dos gastos com fármacos e como fonte de renda para a 

agricultura familiar. Entretanto, políticas públicas para este setor precisam ser melhores 

implementadas nos Municípios a exemplo da Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico 

(PNPMF) criada desde 2006. Possibilitando com isto, um incremento nesta importante cadeia 

produtiva.  
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Tabela 1: Relação de plantas medicinais citadas pelos vendedores das feiras livres agroecológicas 

e convencionais dos municípios de Barreiros, São José da Coroa Grande, Tamandaré e Rio 

Formoso do estado de Pernambuco. 

Nº Nome Popular Nome Cientifico Família Botânica Origem Obtenção Indicação

1 Aroeira Anacardeaceae Nativa Extrativismo Folha Cicatrizante Chá 9

2 Alho Allium sativum L Alliaceae Exótico Cultivado Bulbo Garganta e tosse 2 Fresca 

3 Agrião Nasturtiumofficinale R. Br  Brassicaceae Exótico Cultivado Folha Bronquite Chá 2 Fresca 

4 Alecrim Rosmarinus officinalis L Lamiaceae Exótico Cultivado Folha Pressão Chá 5 Fresca 

5 Amora Rubus sp L Rosaceae Exótico Extrativismo Fruto Diabete e câncer chá e Sumo 4 Seca

6 Acerola Malpighia emarginata L Malpighiaceae Exótico Cultivado folha e fruto Suco e chá 3 Fresca 

7 Abacate Persea americana Mill Lauraceae Exótico Cultivado Folha Rins Chá 1 Fresca 

8 Alfavaca Ocimum basilicum L. Labiatae Exótico Cultivado casca Gripe e culinária 4

9 Alcachofra Cynara scolymus L Asteraceae Nativa Extrativismo Folha Gastrite Chá 2 Seca

10 Arruda Ruta graveolens L Rutaceae Exótico Cultivado Folha Dor de ouvido 1 Fresca 

11 Anil Estrelado Illicium verum H Alliaceae Exótico Extrativismo Fruto dor intestinal Chá 3 Seca

12 Arconico             _--------       _-------- Nativa Extrativismo Folha Febre banho 2 Seca

13 Anador Chrysanthemum parthenium L Exótico Extrativismo Folha dor muscular Chá 2

14 Alho do mato Cipura paludosa Iridaceae Nativa Extrativismo Bulbo Febre defumador 1 Seca

15 Barbatemão Stryphnodendron adstringens Fabaceae Nativa Extrativismo casca Cicatrizante chá e molho 4 Seca

16 Bom nome Maytenus rigida Mart Celastraceae _-------- _--------- casca Rins Chá 1 Seca

17 Babosa Aloe vera L Xanthorrhoeaceae Exótico Cultivado Folha 3 Fresca 

18 Boldo Peumus boldus Mo Monimiaceae Exótico Cultivado Folha figado Chá 6

19 Capim Santo Cymbopogon citratus Poaceae Exótico Cultivado Folha Calmante Chá 21 Fresca 

20 Camomila Matricaria chamomila L Asteraceae Exótico Extrativismo Flor Calmante Chá 5 Seca

21 Colonia Alpinia zerumbet Pers  Zingiberaceae Exótico Cultivado folha e flor Febre Chá 7 Fresca 

22 Canela Cinnamomum zeylanicum B Lauraceae Exótico Extrativismo casca Gripe e culinária chá e pó 8 Seca

23 Cravo Dianthus caryophyllus Caryophyllaceae Exótico Extrativismo Garganta Maceração 3 Seca

24 Cabacinho Luffa operculata Curcubitaceae Exótico Extrativismo Fruto sinusite 1 Seca

25 Carqueja Baccharis trimera Less Asteraceae Nativa Cultivado Folha emagrecedor Chá 1 Seca

26 Chá preto Camellia sinensis L Theaceae Exótico Extrativismo Folha Labirintite Chá 2 Seca

27 Chá verde Camellia sinensis Theaceae Exótico Extrativismo Folha emagrecedor Chá 3 Seca

28 Cajueiro roxo Anacardium occidentale L Anacardiaceae Nativa Cultivado Folha Inflamatório Chá 5 Seca

29 Cebola branca Allium cepa L Alliaceae Exótico Cultivado Bulbo tosse Maceração 3 Fresca 

30 Coxia Amarela _------------------- _--------- _-------- _--------- Semente emagrecedor Chá 1 Seca

31 Citronela Cymbopogon winterianus Poaceae Exótico Cultivado Folha Repelente Maceração 2 Fresca 

32 Coentro Coriandrum sativum Apiaceae Exótico Cultivado folha e caule Maceração 2 Fresca 

33 Cana da Índia Canna x generalis,  Cannaceae Exótico Cultivado Raiz Diurético Chá 1 Fresca

34 Chambar Justicia pectoralis var Acanthaceae _-------- _--------- Folha tosse Chá 2 Seca

35 Dorminhoco _------------------- _--------- Exótico Cultivado Folha Derrame Chá 2 Fresca 

36 Erva doce Pimpinellaofficinalle A Apiaceae Exótico Cultivado Folha Calmante Chá 3 Seca

37 Erva cidreira Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae Nativa Cultivado folha e caule dor de barriga  Chá 21 Seca

38 Maytenus ilicifolia S Celastraceae Nativa Extrativismo Folha Gastrite Chá 1 Seca

39 Eucalipto Eucalyptus globulus La Myrtaceae Nativa Extrativismo Febre Chá 2 Seca

40 Fedegoso Cassia occidentalis L Cesalpiniáceas Exótico Extrativismo Flor Derrame Chá 1 Seca

41 Hyptis pectinata L. Poti Lamiaceae _-------- _--------- Folha Cicatrizante Chá 1 Seca

42 Gengibre Zingiber officinallis Ro Zingiberaceae Exótico Extrativismo Raiz Crise de garganta 2 Fresca 

43 Goiabeira Psidium guajava Myrtaceae Nativa Cultivado folha e fruto barriga enxada Chá 2 Fresca 

44 Girassol Helianthus annuus L Asteraceae Nativa Cultivado Semente Tontura Chá 3 Seca

45 Graviola Annona muricata L Annonaceae Exótico Cultivado Fruto Gripe Suco 1 Fresca 

46 Hortelã miúda Mentha pulegium L Lamiaceae Exótico Cultivado folha e caule Verme,pressão Chá 19 Fresca 

47 Hortelã grossa Lamiaceae Exótico Cultivado Folha Tosse,febre Lambedor 16 Fresca 

48 Insulina Cissus sicyoides L Vitaceae Nativa Cultivado Folha Diabete Chá 1 Fresca

49 Jatobá Hymenaeacourbaril L Fabaceae Nativa Extrativismo casca reumatismo Chá 2 Seca

50 Jenipapo Genipa americana Rubiaceae Nativa Extrativismo Casca e fruto Tosse,anemia Lambedor 2 Fresca 

51 Laranja Citrus sinensis Rutaceae Exótico Cultivado Casca,folha Calmante Chá 7 Fresca 

52 Loro Laurus nobilis L Lauraceae Exótico Cultivado Folha Dor e culinária 5 Fresca 

53 Limão Citrus limon L. Burma. F Rutaceae Exótico Cultivado folha e fruto Tosse,resfriado chá e Sumo 1 Fresca 

54 Malva rosa Alcea rosea L Malvaceae Exótico Extrativismo Folha digestão Chá 2 Seca

55 Manjericão Ocimum basilicum L Lamiaceae Exótico Cultivado Lavar os olhos Molho 6

56 Macassar Aeollanthus suaveolens Mart Lamiaceae Nativa Extrativismo Folha Coração Molho 2 Fresca 

57 Maracujá Passiflora edulis Sims Passifloraceae Exótico Cultivado Casca e fruto Calmante Chá e suco 11 Fresca 

58 Manjerona Origanum majorana L Lamiaceae Exótico Cultivado Folha Febre Chá 1 Seca

59 Mastruz Chenopodium ambrosioides L Chenopodiaceae Exótico Cultivado tosse chá e Sumo 3 Seca

60 Mirra Commiphora myrrha Burseraceae Exótico Extrativismo Pedra Dores Muscular Incenso 2 Pedra

61 Macaíba Acrocomia Aculeata, Lodd Palmáceas Nativa Extrativismo Fruto tosse Lambedor 2

62 None Morinda citrifolia L Rubiaceae Exótico Cultivado Fruto emagrecedor chá e Sumo 3 Fresca 

63 Norma _------------------- _--------- _-------- _--------- Folha Cólica Chá 1 Seca

64 Orégano Origanum vulgare L Lamiaceae Exótico Cultivado Flor culinária triturado 1 Seca

65 Penicilina Alternathera brasiliana L Amaranthaceae Exótico Extrativismo Folha inflamação Banho e chá 1 Seca

66 Pitanga Eugenia uniflora L Myrtaceae Nativa Cultivado Folha dor de barriga  Chá 3 Fresca 

67 Pau pereira Geissospermum laeve vell Apocynaceae Nativa Extrativismo Casca e fruto Inflamatório Molho 1 Seca

68 Picão Bidens sulphurea Asteraceae Exótico Cultivado Folha Enxaço Chá 1 Fresca 

69 Piper nigrum Piperaceas Exótico Cultivado Semente Dor de garganta Gargarejo 2 Seca

70 Quixaba Sapotaceae Nativa Cultivado casca Inflamatório Chá 2 Seca

71 Quina-quina Myroxylon perniferum Fabaceae Nativa Cultivado Casca Diabete Chá 1 Seca

72 Romã Punica granatum L Lythraceae Exótico Cultivado Escorrimento Banho e chá 2 Fresca 

73 Rosa Branca Rosa Alba L Rosaceae Exótico Cultivado Pétalas Calmante Chá 1 Fresca

74 Samba caitá Hyptis pectinata L Lamiaceae Exótico Extrativismo Folha cicatrizante Maceração 1 Seca

75 Sete dor Plectranthus barbatus Lamiaceae Exótico Cultivado Folha Dores Muscular Chá 2 Seca

76 Sene folha Cassia angustifolia Fabaceae Exótico Extrativismo Folha prisão de ventre Chá 4 Seca

77 Pterodon emarginatus Fabaceae Nativa Extrativismo Coluna Chá 2 Seca

78 Unha de gato Dolchandra unguis-cat L Bignoniaceae Nativa Extrativismo casca mioma Chá 1 Seca

79 Vic Mentha arvensis var Lamiaceae Exótico Extrativismo Raiz Febre,dor cabeça pomada 2 Seca
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Resumo 

Tanases são enzimas largamente distribuídas na natureza e hidrolisam as ligações éster e 

depsídicas do ácido tânico em ácido gálico e glicose. Elas são extensamente utilizadas nas 

indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e química.  O objetivo do trabalho foi avaliar os 

efeitos de meios fermentativos e parâmetros de processo na produção de tanase por Serratia 

marcescens. Observou-se que o melhor meio de fermentação foi o MF2. Foi proposto um 

planejamento Plackett-Burman para avaliar o efeito de variáveis significativas na produção de 

tanase. Os resultados mostraram que a concentração do inóculo, a concentração de ácido tânico e 

temperatura foram estatisticamente significativos. Os experimentos tiveram uma variação de 

atividade entre 0,25 e 59,05 U/mL. Para se chegar à otimização da produção de tanase foi utilizado 

um planejamento Doehlert e a Metodologia de Superficie de Resposta. As condições para a 

máxima produção foram: 2,6 % de ácido tânico e 2,2 % de inóculo, 1 % de extrato de levedura, pH 

inicial 6, 100 rpm, 31 ºC e 72 horas de fermentação. Após o processo foi obtida uma atividade de 

78,79 U/mL, 315,16 vezes maior quando comparado à condição não otimizada. A tanase obtida de 

Serratia marcescens pode ser utilizada em processos biotecnológicos. 

Palavras–chave: Doehlert Design, Metodologia de Superfície de Resposta; Plackett-Burman 

Design; Tanino Acil Hidrolase 

 

1. Introdução 

Tanino Acil Hidrolase (E.C. 3.1.1.20), conhecida como tanase, é uma enzima produzida de 

forma intracelular ou extracelular e atua na hidrólise de taninos hidrolisáveis, como o ácido tânico, 

em glicose e ácido gálico. A tanase encontra-se presente em diferentes micro-organismos do 

ambiente como leveduras, fungos filamentosos e bactérias. A maior parte de suas aplicações, em 

alimentos, é na fabricação de chás instantâneos, produção de cerveja, vinho e café.  

A produção e otimização dos parâmetros que afetam a síntese enzimática deve sempre ser 

investigada, porque as condições ótimas variam entre diferentes organismos, bem como as 

diferentes enzimas (BRAVO et al., 2000). O planejamento experimental do tipo Plackett-Burman é 

muito útil na seleção das variáveis mais importantes e que são significativas na produção de um 

determinado produto (KIRAN et al., 2010). Este modelo é adequado para situações exploratórias e 

pesquisas economicamente enxutas (redução de perdas e desperdício), pois com n experimentos 
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permite-se investigar n-1 variáveis. O planejamento utilizando a matriz de Doehlert é um sistema 

de otimização de experimentos de segunda ordem que possue seus pontos distribuídos 

uniformemente por todo o espaço experimental. Campanã et al. (1997) descrevem algumas 

vantagens da utilização dessa matriz em relação aos modelos Composto Central e Box-Behnken: O 

número dos experimentos necessários são menores que o modelo Box-Behken, exceto para 3 

variáveis e menor que o Composto Central; as variáveis possuem quantidade de níveis diferentes, o 

que possibilita usar um número maoir de níveis para um fator mais crítico. 

O objetivo do presente trabalho foi investigar o efeito de meios de fermentação e 

parâmetros de processo na produção de tanase por Serratia marcescens, além de otimizar a 

produção enzimática utilizando Plackett-Burman e Doehlert Design.  

 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Micro-organismo e manutenção 

Serratia marcescens foi isolada da azeitona-do-nordeste em Tryptic Soy Agar (TSA) e é 

mantida congelada em caldo BHI glicerinado. 

2.2 Preparo do inóculo 

Culturas de 24 h foram inoculadas em solução salina a 0,85 % (p/v), até obter uma 

suspensão com densidade ótica entre 6 e 8 na escala de MacFarland. 

2.3 Produção enzimática sob Fermentação Submersa 

Meio de fermentação (MF1) - A produção enzimática ocorreu em frascos Erlenmeyers de 125 mL 

contendo 100 mL de meio de fermentação (p/v: 0,1% KH2PO4; 0,05% MgSO4; 0,01% CaCl2; 0,5% 

Glicose; 0,1% NH4SO4; 1% ácido tânico, pH 6,0, 37 °C, 48 h, com agitação (180 rpm) e sem 

agitação, 2% de inóculo (v/v). Meio de fermentação (MF2) - A produção enzimática ocorreu em 

frascos Erlenmeyers de 125 mL contendo 100 mL de meio de fermentação (p/v: 0,3% NaNO3; 

0,1% K2HPO4; 0,05% MgSO4; 0,05% KCl; 0,0001% FeSO4; 1% de extrato de levedura e 1% ácido 

tânico; pH 6,0; 37 °C; 48 h; com agitação (180 rpm) e sem agitação, 2% de inóculo (v/v). Meio de 

fermentação (MF3) - A produção enzimática ocorreu em frascos Erlenmeyers de 125 mL 

contendo 100 mL de meio de fermentação (p/v: 1,3% KH2PO4; 0,5% (NH4)2SO4; 0,36% MgSO4·7 

H2O; 0,01% KCl; 0,008% ZnSO4∙1 H2O; 0,014% MnSO4∙1H2O; 0,007% Fe2(SO4)·6H2O; 0,006% 

CuSO4·5 H2O, 1% extrato de levedura, 1% ácido tânico; pH 6,0; 37 °C; 48 h; com agitação (180 

rpm) e sem agitação, 2% de inóculo (v/v).  

2.5 Extração enzimática e atividade enzimática 

Para obtenção da enzima extracelular, as células bacterianas foram removidas por 

centrifugação a 4000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante obtido foi congelado para posterior 

ensaios de atividades. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. A atividade foi 
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estimada pelo método de Sharma et al. (2000), modificado por Pinto (2003). A unidade de 

atividade tanásica foi definida como a quantidade de enzima necessária para produzir 1μmol de 

ácido gálico por minuto nas condições de ensaio. Todos os testes foram realizados em triplicata. 

2.4 Seleção de variáveis significativas na produção enzimática utilizando Fermentação 

Submersa 

Para verificar variáveis independentes e significativas, que influenciam a produção 

enzimática, em fermentação submersa, foram estudadas algumas variáveis, a saber: pH inicial, 

temperatura de fermentação, concentração de ácido tânico, tempo de fermentação, agitação, 

concentração do inóculo e extrato de levedura. Após obtenção dos resultados, foram tratados no 

software Statistica 7.0 ao nível de 5% de probabilidade. 

2.5 Otimização da produção de tanase por Serratia marcescens utilizando Doehlert design 

Uma matriz de Doehlert (DOEHLERT, 1970) foi empregada para encontrar as melhores 

condições para a produção enzimática e estudar suas interações. O planejamento continha 3 pontos 

centrais e 3 variáveis: temperatura, concentração de ácido tânico e inóculo, totalizando em 15 

ensaios. A temperatura foi estudada em 5 níveis, o ácido tânico em 7 e a concentração de inóculo 

em 3. Após obtenção dos resultados, foram tratados no software Statistica 7.0 ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

3. Resultados e Discussão 

Entre os meios de fermentação, o escolhido foi o MF2. A produção de tanase utilizando 

este meio como base e o planejamento PB mostrou uma variação de atividade enzimática (0,25 a 

59,05 U/mL), somente manipulando os parâmetros de processo e reagentes da formulação do meio. 

Os resultados apresentados em forma de gráfico de Pareto (Figura 1) para o efeito de parâmetros 

individuais comprovam que a temperatura e a concentração de ácido tânico tiveram efeitos 

positivos na produção enzimática, se seus valores aumentarem, haverá um aumento no valor da 

resposta desejada. Ao contrário, o inóculo teve seu efeito negativo, aumentando seus valores, a 

atividade enzimática será diminuída. São poucos os trabalhos utilizando o Planejamento de 

Plackett-Burman para verificar variáveis significativas na produção de tanase por bactérias. 

Natarajan e Rajendran (2009) investigaram alguns parâmetros na produção de tanase extracelular 

por Lactobacilllus plantarum MTCC 1407, onde os autores verificaram que uma maior atividade 

foi encontrada ao utilizar uma temperatura de 30 ºC, 125 rpm e pH 6, obtendo uma atividade de 

9,29 U/mL. 

A produção máxima, após matriz de Doehlert, para a produção de tanase foi determinada 

pela análise das superfícies de respostas e pelo cálculo da equação de regressão. As condições para 

a máxima produção foram: 2,6 % de ácido tânico e 2,2 % de inóculo, 1 % de extrato de levedura, 

pH inicial 6, 100 rpm, 31 ºC e 72 horas de fermentação. Sob estas condições a produção de tanase 
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atingiu 78,79 ± 3,47 U/mL, o qual está com um valor próximo do valor predito. Esse resultado 

indica a validação do modelo e a existência de um ponto ótimo. Tanase obtida de Klebsiella 

pneumoniae MTCC 7162 teve uma atividade máxima de 22,70 U/mL após otimização utilizando 

Composto Central, com um aumento de 6,5 vezes em relação às condições não otimizadas 

(SIVASHANMUGAM; JAYARAMAM, 2011). No entanto, a produção de tanase por S. 

mascescens foi consideravelmente maior que os trabalhos relatados. 

 

4. Conclusões 

Este é o primeiro trabalho que reporta a máxima produção de tanase por Serratia 

marcencens, utilizando a matriz de Doehlert. Os resultados apresentados mostraram que o 

planejamento Doehlert design é um método eficaz, fornecendo a máxima atividade da tanase de 

78,79 U/mL. Esses resultados fornecem uma base para estudo mais aprofundado sobre a 

fermentação em larga escala para a produção de tanase por Serratia marcescens. 
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Resumo 

A utilização de práticas sustentáveis no manejo da antracnose surge como uma alternativa 

ao controle convencional frequentemente utilizado. O presente trabalho objetivou avaliar o efeito 

de diferentes concentrações do extrato de cravo-da-índia e aroeira sobre a antracnose em frutos de 

maracujá. As concentrações testadas in vitro  e na redução da severidade da  doença em frutos 

foram 5, 15, 25 e 35%. O crescimento micelial foi avaliado medindo-se o diâmetro das colônias e a 

antracnose através de escala diagramática. O tratamento com extrato de cravo-da-índia reduziu em 

100% crescimento micelial do patógeno nas concentrações 15%, 25% e 35%. Em frutos de 

maracujazeiro, ambos os extratos testados apresentaram redução na severidade da doença em todas 

as concentrações.. O extrato de cravo-da-índia  e aroeira reduziram a severidade da doença em 

97,8% e 95 % nas concentrações de 25% e 35%, respectivamente.  

Palavras–chave: Colletotrichum; manejo; severidade 

 

1. Introdução 

 O maracujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.), é uma planta originária da 

América Tropical, se adaptou muito bem às condições de ambiente do Brasil (SOUSA JÚNIOR et 

al., 2009). As doenças pós-colheita do maracujá, na maioria dos casos, originam-se no campo, a 

antracnose encontra-se disseminada por todo o Brasil, mais precisamente em regiões com umidade 

e temperaturas altas, os prejuízos tendem a ser alto, fato que limita o crescimento da produção de 

maracujá (FISCHER et al., 2007).  

 O controle da antracnose no maracujazeiro amarelo com substâncias naturais pode garantir 

a conservação do ambiente para as futuras gerações e a saúde alimentar dos consumidores 

(SOLINO et al., 2012). 

No Brasil, há uma vasta gama de produtos naturais que são utilizados na medicina 

tradicional para tratar doenças de todos os tipos, inclusive algumas causadas por fungos 

(ROZWALKA et al., 2008). O cravo-da-índia (Syzygium aromaticus L.) e a aroeira (Schinus molle 

L.) é um destes produtos, sendo largamente utilizado pelas populações tradicionais e empresas de 

fármacos e industriais com grande eficácia em suas propriedades. 
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 Estudos fitoquímicos revelam que o cravo-da-índia (Syzygium aromaticus L.)   e Aroeira 

(Schinus molle L.) apresentam constituintes com  atividade antimicrobiana contra fungos e 

bactérias (LORENZI & MATOS, 2002). Parte destes constituintes estão envolvidos  em 

mecanismos de defesa das plantas contra fitopatógenos. (PINHEIRO et al., 2011). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes 

concentrações do extrato de cravo-da-índia e aroeira  sobre a antracnose em frutos de maracujá.  

 

2. Materiais e Métodos 

 O experimento foi realizado nos Laboratórios de Microbiologia e Química do Instituto 

Federal de Pernambuco-IFPE Campus Barreiros. A metodologia de isolamento utilizada foi 

descrita por Menezes e Silva-Hanlin (1997). 

 O patógeno foi obtido a partir de frutos de maracujazeiro amarelo com sintomas 

característicos da doença.  

 Para o preparo do extrato de cravo-da-índia e aroeira, 100g de cada do material foram 

lavados e desinfestados em NaCLO a 0,5% por 15min. Sendo posteriormente secos em bandejas e 

triturados em liquidificador industrial por 5 min, ressaltando que o cravo-da-índia foi triturado por 

8 min, (por seus botões florais serem bastante rígidos), com 1000 mL de água destilada esterilizada 

(ADE), obtendo-se extrato bruto a 100%, os quais permaneceram em temperatura ambiente 25 ± 2º 

C por 72h. Os extratos foram adicionados ao meio de cultura (BDA), separadamente, nas 

concentrações de 5%, 15%, 25% e 35%. A testemunha foi tratada apenas com ADE. Um disco de 5 

mm de diâmetro contendo micélio do patógeno foi repicado para o centro da placa contendo meio 

BDA e os extratos nas concentrações acima.  

Em frutos, os maracujás foram lavados e desinfestados em NaClo a 0,5% durante 5 min. 

Os mesmos foram imersos por 5 min no extrato no extrato de cravo-da-índia e aroeira nas 

concentrações de 5, 15, 25 e 35%. Os frutos foram colocados em câmera úmida por 72hs, 

permanecendo em temperatura ambiente até completar sete dias. As avaliações foram realizadas 

com base na escala diagramática de Fischer et al. (2009). A avaliação do crescimento micelial do 

patógeno foi realizada através de medições diárias do diâmetro das colônias. Todos os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade, utilizando o software STATISTIX® (versão 9,0, Analytical Software, 

Tallahassee, USA). 

3. Resultados e Discussão  

O experimento in vitro revelou que apenas o tratamento com extrato aquoso de cravo-da-

índia apresentou efeito fungitóxico sobre o patógeno. Sendo observada uma redução de 100% no 

crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides nas concentrações 15%, 25% e 35%. Em 

frutos de maracujazeiro, ambos os extratos testados apresentaram redução na severidade da 
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antracnose em todas as concentrações testadas. O extrato de cravo-da-índia reduziu a severidade da 

doença em 95% e 97,8% nas concentrações 15% e 25%, respectivamente. Sendo observada nessas 

mesmas concentrações in vitro uma redução de 100% do crescimento micelial do patógeno.   

Tabela 1. Avaliação do efeito dos extratos de cravo-da-índia e aroeira sobre o crescimento micelial 

de Colletotrichum gloeosporioides in vitro e severidade da antracnose em frutos de maracujazeiro. 

Tratamentos
 

Concentrações  
1
Crescimento   

micelial (cm) 

 

1
Severidade em 

frutos (%) 

 5% 8,10 a 6,7 c 

Cravo-da-

índia 

15% 0,00 b 3,0 c 

 25% 0,00 b 1,5 c 

 35% 0,00 b 5,5 b 

 5% 8,10 a 21,0 b 

Aroeira 15% 8,10 a 11,2 b 

 25% 8,10 a 6,7 b 

 35% 8,07 a 3,0 b 

 

Testemunha  

5% 

15% 

25% 

35% 

8,10 a 

8,10 a 

8,10 a 

8,10 a 

70,0 a 

70,0 a 

70,0 a 

70,0 a 

CV   8,19 

1Médias de quatro repetições. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

Os estudos fitoquímicos do cravo-da-índia revelam a presença de até 90% de óleo 

essencial, no qual o eugenol é o componente majoritário (PEREIRA et al., 2008). Estes 

constituintes apresentam atividade antimicrobiana contra fungos e bactérias (LORENZI & 

MATOS, 2002). Segundo REIS (2005) o extrato de cravo-da-índia apresentou atividade fungicida 

na concentração de 0,15% sobre o crescimento de R. solani, F. oxysporum e F. solani. O óleo 

essencial de cravo-da-índia inibiu em 100% o crescimento do C. gloeosporioides na concentração 

de 0,5%, em frutos de mangueira. ( AMARAL et al., 2005). 

O extrato de aroeira reduziu a severidade da doença em 90,4% e 95% nas concentrações de 

25% e 35%, respectivamente. Entretanto, não observada diferença significativa para essas 

concentrações in vitro.  O óleo essencial da aroeira apresenta em princípio ativo rico em mono e 

sesquiterpenos. Estes metabolitos atuam em defesa da planta e atuam contra fitopatógenos. 

(PINHEIRO et al., 2011).  

 A presença de alguns compostos presentes na aroeira e cravo-da-índia envolvidos em rotas 

metabólicas relacionadas a defesa de plantas, inclusive caracterizando estas plantas como 

medicinais, pode explicar o resultado obtido neste estudo na redução da severidade da doença em 

frutos. Entretanto, apenas o cravo-da-índia reduziu o crescimento micelial do patógeno. 
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Demonstrando que além do mecanismo de indução de resistência, também pode estar envolvido o 

mecanismo de defesa por antibiose, possivelmente devido ao eugenol presente neste extrato. 

 

4. Conclusões 

 Os resultados obtidos revelaram que apenas o tratamento com o extrato aquoso de cravo-

da-índia apresentou efeito fungitóxico sob o crescimento micelial do Colletotrichum 

gloeosporioides em condições in vitro, nas concentrações de 15%, 25% e 35%. Em frutos de 

maracujazeiro, ambos os extratos testados apresentaram redução na severidade da antracnose em 

todas as concentrações testadas. O extrato aquoso de cravo-da-índia se mostrou promissor na 

redução da antracnose em frutos de maracujazeiro. 
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Resumo 

Considerando as políticas públicas como possibilidade de inserção da agricultura familiar na cadeia 

produtiva das plantas medicinais, o objetivo geral deste trabalho foi à realização de um estudo 

etnobotânico das espécies medicinais de interesse do SUS (RENISUS) existentes em 

assentamentos de reforma agrária do Município de Barreiros-PE. O estudo ocorreu no 

assentamento Bom Jardim e Baité. A abordagem metodológica utilizada foi à pesquisa 

participativa. A ferramenta metodológica utilizada para o levantamento etnobotânico foi à 

entrevista semiestruturada, composta por um questionário com 20 perguntas. A escolha das 

famílias entrevistadas teve como critério a agricultora familiar (Lei 11326/06). Foram citadas 43  

diferentes espécies botânicas em ambos os assentamentos, sendo onde 8 inseridas no RENISUS 

(Alfavaca, Aroeira, Chambar, Anador, Matruz, Boldo, Arruda, Babatimão), sendo 3 já 

disponibilizadas pelo SUS (Aroeira, Babosa e Hortelã). As plantas mais citadas pelos agricultores 

foram Hortelã 19 vezes, Capim santo 11 vezes, Erva cidreira 7 vezes, e Matruz 5 vezes. O cultivo 

foi citado como a principal forma de obtenção das plantas, mencionado por 62,5% dos 

entrevistados. Dentre os entrevistados 80% citaram que utilizam frequentemente as plantas 

medicinais para o tratamento de doenças primarias. Isto ressalta a importância das plantas 

medicinais na atenção básica conforme preconiza a PNPMF.   

Palavras–chave: Etnobotânica, reforma agrária, PNPMF. 

 

1. Introdução 

A região de desenvolvimento da Mata Sul de Pernambuco localiza-se na mesorregião da 

Mata Pernambucana. Historicamente, esta região caracteriza-se por uma estrutura econômica 

agrária, latifundiária e com concentração de terras.  A principal atividade nesta região é o cultivo 

da cana-de-açúcar e produtos derivados (ANDRADE, 2005; IBGE, 2011).  

 Diante deste cenário, é preciso introduzir práticas alternativas sustentáveis e Políticas 

Públicas voltadas a agricultura familiar para estimular a diversificação da produção e promover a 

geração de renda na região (ANDRADE, 2005). 
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As políticas públicas relacionadas às plantas medicinais avançaram significativamente nos 

últimos anos com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápico (PNPMF). Ambas as políticas 

contemplam a agricultura Familiar na cadeia produtiva das plantas medicinais. 

Atualmente a relação de plantas medicinais conta com 71 espécies com potencial, 

(RENISUS, 2009), dessas, 12  já estão sendo oferecidos como medicamentos fitoterápicos, como 

por exemplo, a  Alcachofra,  Garra-do-diabo,  Aroeira-da-praia,  Babosa, dentre outras.  

Com a expansão da assistência farmacêutica e a oferta de fitoterápicos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), estima-se um aumento na demanda desses produtos e uma oportunidade para 

agricultura familiar no fornecimento de matéria-prima de qualidade conforme prevê as Políticas 

Públicas para este setor.  Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo etnobotânico das 

espécies medicinais de interesse do SUS (RENISUS) existentes em assentamentos de reforma 

agrária do Município de Barreiros-PE. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O estudo ocorreu no assentamento Bom Jardim e assentamento Baeté. Ambos localizados 

na Região de Desenvolvimento da Mata Sul de Pernambuco, Município de Barreiros. A abordagem 

utilizada foi à pesquisa participativa.  A ferramenta metodológica utilizada para o levantamento 

etnobotânico foi à entrevista semiestruturada, composta por um questionário com 20 perguntas 

realizadas individualmente com as famílias das áreas estudadas (ALBUQUERQUE; LUCENA E 

CUNHA, 2008). A escolha das famílias entrevistadas teve como critério a agricultora familiar (Lei 

11326/06) e renda oriunda de atividades agrícolas. Sendo utilizada a técnica de amostragem “Show 

ball” (BALDIN E MUNHOZ, 2011), com uma família indicando outra. As espécies coletadas 

foram comparadas com literatura científica especializada, classificadas e dispostas em uma lista 

pelo nome popular, científico e separadas por famílias botânicas. As espécies citadas Foram 

correlacionadas com a lista de plantas medicinais de interesse do SUS (RENISUS) e com as doze 

espécies disponibilizadas atualmente no sistema único de saúde (SUS). Para a análise dos dados foi 

utilizado o programa Microsoft Office Excel® 2010, sendo realizada a estatística descritiva a partir 

da codificação por tabulação simples, distribuição de porcentagens, tabelas e figuras. 

 

3. Resultados e Discussão 

Entre todos os 20 entrevistados, no assentamento Bom jardim, 75% eram do sexo feminino 

e 25% do sexo masculino, já no assentamento Baeté 70% eram mulheres e 30% foram Homens. 

Grande parte dos entrevistados nos dois assentamentos não terminou a formação básica. Sendo 

(75%) semialfabetizado no Bom Jardim e (60%) no Baeté, (10%) não alfabetizado no Bom Jardim 

e (5%) para Baeté (5%) dos entrevistados nos dois assentamentos terminaram a faculdade.  A 
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maioria (95%) dos entrevistados nos dois assentamentos falaram que adquiriram os conhecimentos 

sobre o uso de plantas medicinais com os mais velhos.  

No assentamento Bom Jardim foi citado 36 espécies botânicas, sendo onde 8 inseridas no 

RENISUS (Alfavaca, Aroeira, Chambar, Anador, Matruz, Boldo, Arruda, Babatimão), e 3 delas já 

disponibilizadas pelo SUS (Aroeira, Babosa e Hortelã) (Figura. 4). As mais citadas pelos 

agricultores foram Hortelã 19 vezes, Capim santo 11 vezes, Erva cidreira e Laranja 7 vezes, e 

Romã e Matruz 5 vezes. (Figura. 3.1).  

Já no assentamento Baeté foram citadas 26 espécies botânicas, sendo que 5 inseridas no 

RENISUS, (Alfavaca, Aroeira, Anador, Matruz, Boldo), e 3 ja são disponibilizadas pelo SUS, 

(Aroeira, Babosa, Hortelã), (Figura. 4). As mais citadas foram Hortelã 15 vezes, capim santo 9 

vezes, erva cidreira 7 vezes e Mastruz 5 vezes. (Figura. 3.2). 

                 

 

 

 

O cultivo foi citado como a principal forma de obtenção das plantas utilizadas nos 

assentamentos, sendo mencionado por 11 dos entrevistados (55%), no assentamento Bom Jardim e 

14 dos entrevistados (70%) no Baeté, resultado semelhante também foi observado em outros 

estudos (PILLA et al, 2006; SILVA, et al, 2009), no caso do boldo os entrevistados dos dois 

assentamentos falaram que este é comprado em supermercado. 

Dentre os entrevistados (80%) e (35%), respectivamente, citaram que utilizam 

frequentemente as plantas medicinais para o tratamento de doenças primarias em ambos os 

assentamentos (Bom Jardim e Baeté). Isto ressalta a importância das plantas medicinais na atenção 

básica conforme preconiza a PNPMF (MAIA et al, 2011). 

Em relação ao conhecimento dos agricultores entrevistados a respeito do Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Bom Jardim, 90% não conhecem, 5% já ouviu 

falar e 5% conhece, já no Baeté 75% não conhece, 20% ouviu falar e 5% conhece (Figura. 4).  A 

forma de utilização predominante das plantas medicinais nas áreas estudadas foi à infusão (chá) 

91% e a parte mais utilizada foi à folha (72%) seguida do fruto e a casca.  
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 Em relação aos possíveis efeitos colaterais observados pelo uso das plantas medicinais nas 

áreas de estudo, 100% dos entrevistados relataram que nunca presenciaram tais sinais quanto ao 

uso dessas plantas.  

 

 

Figura.4 Conhecimento sobre a Programa nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) 

e o interesse na comercialização da plantas cultivadas pelos agricultores nos Assentamentos Bom 

Jardim e Baeté. 

 

4. Conclusões 

Foi possível perceber neste estudo que os agricultores cultivam as plantas medicinais em 

seus quintais em nível de consumo. Entretanto, com potencial de mercado e escoamento local 

através da Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico (PNPMF). Para isso, torna-se 

fundamental um maior esforço do poder público municipal para viabilizar a implantação da 

PNPMF. Valorizando o conhecimento e experiência dos agricultores sobre o cultivo das plantas 

medicinais. 
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Resumo 

A caracterização do uso e ocupação do solo contribui para um melhor entendimento da 

distribuição espacial das principais atividades econômicas de uma determinada área, assim como 

para uma melhor compreensão das inter-relações entre essas formas de ocupação e a intensidade 

dos processos responsáveis pela degradação do meio físico e dos recursos naturais desta área. 

Neste contexto, realizou-se o presente trabalho cujo principal objetivo foi realizar a caracterização 

das formas de uso e ocupação do solo da comunidade de Palmeira, localizada no entorno do IFPE - 

Campus Vitória de Santo Antão - PE. A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos 

no presente trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica, observações e registro fotográfico em 

pontos georeferenciados in locu, para caracterização dos aspectos fisiográficos da área (solo, clima, 

relevo, vegetação) e a descrição de seu estado e uso atual. Os dados coletados estão sendo 

sistematizados em um banco de dados que subsidiará o diagnóstico ambiental da referida 

comunidade. Os resultados encontrados permitiram verificar que, de modo geral, que não há um 

planejamento adequado para uso dos solos na comunidade estudada, uma vez que se evidencia um 

cultivo desordenado e sem práticas de manejo e conservação adequadas às condições dos solos e 

relevo locais.  

Palavras–chave: comunidade de palmeira; Diagnóstico Ambiental; Uso e ocupação do solo 

 

1. Introdução 

No processo de interação com a paisagem natural, o homem promove significativas 

modificações que nem sempre são positivas do ponto de vista ambiental. O conhecimento acerca 

do atual estado dos ecossistemas e da capacidade de uma determinada área geográfica é essencial 

para se definir a melhor forma de uso e ocupação desta área de forma a gerar o mínimo de impacto 

ambiental e ao mesmo tempo proporcionar energia, alimento e demais valores socioculturais 

necessários ao desenvolvimento econômico-social. Contudo, o uso racional dos solos, de modo 

sustentável, exige um conhecimento prévio de suas características e limitações por ser este 

considerado um componente vital para os agroecossistemas no qual ocorrem os processos e ciclos 

de transformações físicas, biológicas e químicas, que quando mal manejado podem degradar todo o 

ecossistema. 
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A caracterização do uso e ocupação do solo contribui para um melhor entendimento da 

distribuição espacial das principais atividades econômicas de uma determinada área, assim como 

para uma melhor compreensão das inter-relações entre essas formas de ocupação e a intensidade 

dos processos responsáveis pela degradação do meio físico e dos recursos naturais desta área. 

Neste contexto, o presente trabalho visa realizar a caracterização das formas de uso e ocupação do 

solo da comunidade de Palmeira, circunvizinha ao IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, de 

modo a subsidiar o diagnóstico ambiental desta comunidade. 

 

2. Materiais e Métodos  

A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos no presente trabalho está 

baseada em pesquisa bibliográfica, observações e registro fotográfico em pontos georeferenciados 

in locu, que permitirá a caracterização dos aspectos fisiográficos da área (solo, clima, relevo, 

vegetação) e a descrição de seu estado e uso atual. Os dados coletados serão sistematizados em um 

banco de dados que subsidiará o diagnóstico ambiental da comunidade de Palmeira localizada no 

entorno do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão (PE), no município de Glória do Goitá (PE). 

 

3. Resultados e Discussões 

A localização da área de estudo da comunidade de Palmeira está localizada no município 

de Glória de Goitá, localizado na mesorregião Mata e na Microrregião Vitória de Santo Antão do 

Estado de Pernambuco.  

Quanto à caracterização fisiográfica o município de Glória do Goitá encontra-se inserido, 

geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos 

Salgadinho e Vertentes da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e dos Sedimentos do Grupo 

Barreiras (CPRM, 2005). 

O clima predominante da área de estudo é do tipo Tropical Chuvoso, com verão seco. A 

estação chuvosa se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar até 

outubro (CPRM, 2005). O município de Glória de Goitá está inserido na unidade geoambiental do 

Planalto da Borborema, O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos 

dissecados. Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de 

média para alta (CPRM, 2005). Com relação à hidrografia, o município de Glória de Goitá 

encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe. Todos os cursos 

d‟água no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o 

dendrítico (PREFEITURA DE GLÓRIA DO GOITÁ, 2013). Em relação a vegetação o tipo 

vegetacional encontrado no município de Glória do Goitá é do tipo Florestas Subcaducifólica e 

Caducifólica (CPRM, 2005). Os principais tipos de solo que predominam o município de glória do 

Goitá ocorrem nas Superfícies suaves onduladas a onduladas, são os Planossolos, os Argissolos. 
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Nas Elevacões ocorrem os Neossolos Litólicos. Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem os 

Planossolos, medianamente profundos e ocorrem ainda Afloramentos de rochas (CPRM, 2005).  

Quanto ao uso e ocupação do solo na comunidade de Palmeira (Glória do Goitá- PE), 

verifica-se que os solos da área são predominantemente cultivados com hortaliças, agricultura de 

subsistência (especialmente a mandioca) além do cultivo de bananeiras. Porém observou-se 

também que partes dos solos da área estão desprovidas de vegetação tornando-se deste modo, mais 

susceptíveis à ação da erosão. 

 

4. Conclusões 

Embora as atividades para caracterização do uso e ocupação do solo da área de estudo 

estejam em desenvolvimento, pode-se verificar, de modo geral, que não há um planejamento 

adequado para uso dos solos na comunidade estudada, uma vez que se evidencia um cultivo 

desordenado e sem práticas de manejo e conservação adequadas às condições dos solos e relevo 

locais. 
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Resumo 

Objetiva-se nesse estudo investigar as variações de diversidade, riqueza e composição da 

vegetação lenhosa regenerante existente na borda e no interior de um fragmento protegido de 

Floresta Tropical Atlântica inserido em matriz rural. O levantamento da vegetação ocorreu na mata 

da Usina São José (USJ), município de Igarassu – Pernambuco, onde foram plotadas o total de 20 

parcelas permanentes de 2,5x2,5m, equidistantes em 17,5m, sendo 10 na condição de borda e 10 no 

interior de cada fragmento. Em cada parcela foram amostrados todos os indivíduos com CNS < 3 

cm. O maior número de indivíduos foi registrado para o interior (281), quando comparado à borda 

(249). Assim como a maior riqueza de espéciesl foi amostrada no interior (87) em relação á borda 

(57). A similaridade florística pelos índices de SØrensen e Jaccard, entre (borda e interior) foi de 

respectivamente 0,4 e 0,30  consideradas baixas segundo a literatura. A diversidade e equabilidade 

foram de respectivamente 3,74 e 0,83 nats/ind.  no ambiente de interior e 3,30 e 0,81 nats/ind. na 

borda. Os valores mais altos de diversidade e equabilidade do interior podem indicar que a riqueza 

e a distribuição do número de indivíduos por espécie é mais equilibrada nessa condição. O efeito 

de borda e as perturbações antrópicas da matriz rural podem estar contribuindo para as diferenças 

em composição e perda de espécies lenhosas regenerantes na borda florestal da Mata da Usina São 

José. 

Palavras–chave: diversidade; floresta atlântica; riqueza; lenhosa; plântulas 

 

1. Introdução 

A destruição e a fragmentação das florestas, transformando em um verdadeiro  mosaico 

com pequenas manchas, representam as maiores ameaças à biodiversidade desses ambientes 

naturais (RICKLEFS, 2009).  A fragmentação de habitat é o processo que determina como uma 

paisagem foi alterada por humanos, afetando tamanho, forma e frequência dos elementos da 

paisagem (manchas, corredores e matrizes) (ODUM & BARRETT, 2011).     

Fragmentos são comumente isolados entre si por uma paisagem altamente modificada ou 

degradada – modelo de biogeografia de ilhas, com os fragmentos funcionando como ilhas de 

habitat em um “mar‟ ou matriz inóspita dominada pelo homem (PRIMACK & RODRIGUES, 
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2008). O isolamento influencia negativamente na riqueza ao diminuir a taxa (ou potencial) de 

imigração (ou de recolonização). As espécies que se adaptam em fragmentos isolados podem se 

tornar dominantes (Odum & Barrett, 2011) comprometendo a diversidade do habitat diante da 

redução da riqueza e da equabilidade biológica (REIS et al., 2006).                                                                        

Entre as severas consequências advindas da fragmentação está o Efeito de Borda também 

denominado de efeito de fronteira (criação de uma fronteira entre ambiente aberto e floresta) que 

altera as condições físicas, a distribuição das espécies e de inúmeros processos ecológicos 

(BARBAULT, 2011). Essas modificações são causadas, pelo aumento na disponibilidade de luz, 

dessecação do habitat e maior turbulência causada por ventos (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). 

Além desses fatores as mudanças podem ser intensificadas conforme as características dos 

fragmentos como também a tipologia da matriz circundante (TABARELLI, 2009).  

 Partindo da premissa de que a interação entre a borda da floresta e a matriz dominante 

pode provocar modificações bióticas e abióticas nas populações vegetais localizadas na borda dos 

remanescentes,  esta pesquisa  investiga os efeitos da matriz circundante sobre a vegetação lenhosa 

no estádio de plântulas em remanescente protegido em área rural, tendo em vista a importância de 

estudar as fases iniciais do ciclo de vida das espécies arbóreas, pois o recrutamento e a 

sobrevivência dos indivíduos nesse estádio afetam toda composição e estrutura florestal do futuro.                     

 

2. Material e Métodos  

A pesquisa foi desenvolvida em um fragmento de Floresta Atlântica, classificada como 

Floresta Ombrófila das Terras Baixas (IBGE, 1992). Grande parte do fragmento é circundada por 

plantio de cana-de-açúcar localizado na Usina São José (USJ) Zona da Mata Norte, (coordenadas 

7°50‟29‟‟S e 34°59‟44‟‟W / 7°50‟34‟‟S e 35°00‟10‟‟W para borda e 7°50‟09‟‟S e 35°00‟07‟‟ W 

para o interior), a 28 km de Recife, no município de Igarassu – Pernambuco. 

O clima da região é tropical quente e úmido, do tipo As‟, de acordo com Köppen (1948), 

com precipitação média anual de 1.687mm (dados da Usina São José para o período de 1998 a 

2006), temperatura média de 24,9ºC e o relevo é constituído por tabuleiros recortados por vales 

estreitos (CPRH – COMPANHIA PERNAMBUCANA  DO MEIO AMBIENTE, 2003). 

A amostragem da vegetação ocorreu em dois ambientes da floresta: borda e interior. Para 

delimitação da borda da floresta foi considerada uma área de até 100 m do limite florestal em 

direção ao interior (MURCIA, 1995; GOMES et al., 2009). Em se tratando do ambiente de interior 

foi considerado aquele com mais de 300 m de distancia do limite florestal (Laurance et al., 2009; 

Gomes et al., 2009) por não receber uma influência direta da matriz circundante, nem a presença 

de fatores antrópicos na área.  

Para seleção da área de borda em contato com a área rural a princípio foram analisadas 

imagens de satélite, curvas de nível do solo no mapa de relevo da área e realizadas caminhadas 
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aleatórias nas trilhas ecológicas já existentes na floresta. Nessa condição foram plotadas 10 

parcelas permanentes de 2,5x2,5m perpendiculares à borda e equidistantes em 17,5m. No ambiente 

de interior também foram plotadas 10 parcelas de 2,5x2,5m, sendo cinco adentrando a floresta e 

cinco paralelas a estas.  

O material botânico coletado foi herborizado, conforme técnicas usuais (Mori et al., 1989) 

e as identificações taxonômicas ocorreram por meio de literatura específica, adotando-se o sistema 

Angiosperm Philogeny Group III – APG III (2009) para organização da lista florística. Para os dois 

ambientes (borda e interior) foi verificada a riqueza de espécies, a composição florística e 

calculados o Índice de Diversidade de Shannon (H‟) e a equabilidade, com base no índice de 

Pielou (J‟) (ARAÚJO & FERRAZ, 2010).  

A abundância de cada ambiente (borda e interior) foi calculada para a função Shannon 

utilizando-se da fórmula de equabilidade (MAGURRAN, 2011). A similaridade florística entre as 

comunidades vegetais lenhosas em regeneração na borda e no interior do fragmento foi realizada 

através dos índices de similaridade de Jaccard e Sørensen, comumente utilizados em estudos 

ecológicos para análise comparativa entre comunidades (KREBS, 1989; PINTO COELHO, 2000). 

Todos os cálculos foram elaborados com o auxílio do programa Excel 2010. 

   

3. Resultados e Discussão 

No total das 20 parcelas (125m
2
), correspondente aos ambientes (borda e interior), foram 

registrados 530 indivíduos vegetais lenhosos no estádio de plântula, onde a condição de borda 

apresentou 249 indivíduos, distribuídos em 57 morfoespécies, 32 gêneros e 20 famílias. Para a 

condição de interior (que em comparação a de borda apresentou valores maiores) destacou-se com 

281 indivíduos, distribuídos em 87 morfo-espécies, 32 gêneros e 22 famílias.  Das morfoespécies 

do ambiente de borda, 32 (56,14% do total) foram identificadas no nível específico, 13 (22,8%) no 

nível de gênero e seis (10,52%) apenas no nível de família. Seis morfoespécies (10,52%) 

permanecem como indeterminadas. Também foram registrados na borda 77 indivíduos de cipós, 

três com material insuficiente para identificação e três herbáceas.  Com relação às morfoespécies 

do ambiente de interior, 32 (36,78% do total) foram identificadas no nível específico, 15 (17,24%) 

no nível de gênero e 10 (11,49%)  no nível de família. Ainda permanecem como indeterminadas 30 

indivíduos (34,48%). Assim como o ambiente de borda, foram registrados 84 indivíduos 

identificados como cipó, 32 com material insuficiente para identificação e uma herbácea. 

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécies no ambiente de borda foram 

Rubiaceae (8), Lauraceae (7), Myrtaceae (5), Erythroxylaceae e Melastomataceae  (4) e 

Burseraceae,  Fabaceae e Moraceae  (3). Em conjunto, estas oito famílias foram responsáveis por 

64,91% do total de espécies. Em se tratando do ambiente de interior, as que tiveram maior 

representatividade foram Myrtaceae e Fabaceae (7), Rubiaceae (6)  Erythroxylaceae  e Lauraceae 

(5), Annonaceae, Apocynaceae e Burseraceae (3). Em conjunto, estas oito famílias contribuíram 
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com 44,82 % do total de espécies. Dentre os gêneros, os mais ricos em espécies no ambiente de 

borda foram Ocotea, com sete, Erythroxylum com quatro, Protium, Miconia  e Psychotria com 

três. No ambiente de interior os gêneros mais ricos em espécies foram  Ocotea e  Erythroxylum 

com cinco,  e Protium com três. 

A análise da similaridade florística, através dos índices de SØrensen e Jaccard  mostrou 

que entre as duas condições (borda e interior) é respectivamente de  0,46 e 0,30. Essa baixa 

similaridade nos ambientes (borda e interior), pode ser atribuída ao modo como as espécies se 

comportam nas diferentes condições ambientais. O efeito de borda ocorre devido à influência do 

ambiente distinto do fragmento, encontrado na matriz (MURCIA, 1995). Os valores de diversidade 

e de equabilidade foram respectivamente de 3,30 e 0,81 nats/ind. no ambiente de borda e 3,74 e 

0,83 nats/ind. no ambiente de interior.  

 

4. Conclusões 

Constatou-se maior diversidade de espécies no interior em comparação a borda, bem como 

baixa similaridade entre os dois ambientes (borda e interior), que pode ser decorrente da 

intervenção humana, alterando as condições ambientais onde as espécies manifestam respostas  

variáveis aos diferentes ambientes.   
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Resumo 

O reservatório Jucazinho é responsável por abastecer em torno de 800 mil habitantes na 

região do Agreste Pernambucano. A montante, encontram-se os núcleos urbanos de Santa Cruz do 

Capibaribe e Toritama, que despejam seus efluentes domésticos e, que contribuem 

consideravelmente para a elevação do elemento fósforo na coluna d'água. Para o cumprimento dos 

objetivos dessa pesquisa foram realizadas coletas de amostras de água no reservatório, bem como 

obtido resultados de campanhas anteriores. Foi avaliada a disponibilidade de fósforo total no perfil 

vertical do reservatório em campanhas realizadas de 2001, 2004, 2011 e 2013 através de dados 

manipulados em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel. Como resultado, observa-se que o 

quantitativo de fósforo acumulado em Jucazinho se elevou consideravelmente até 2011, 

principalmente no período chuvoso e pela ausência de descarga de fundo a partir de 2004. 

Contudo, com a ausência de chuvas desde o segundo semestre deste ano, houve uma diminuição 

das concentrações de fósforo distribuído ao longo da coluna d´água. Conclui-se que devido ao 

atual conteúdo de fósforo no Jucazinho, tornam-se imprescindíveis ações preventivas com obras de 

revitalização da sua bacia de contribuição, bem como ações corretivas, para controlar os níveis 

desse nutriente no reservatório. 

Palavras Chave:  JUCAZINHO; FÓSFORO; EFLUENTES; COLUNA D'ÁGUA. 

 

1. Introdução 

Localizado entre os municípios de Surubim e Cumaru em Pernambuco, com capacidade 

máxima de 327.035.000 m³, o reservatório Jucazinho é considerado, hoje, um dos mananciais mais 

atuantes na bacia, por representar um percentual significativo de acúmulo de água. O Jucazinho, 

juntamente com o reservatório de Carpina, o Goitá e o Tapacurá formam o sistema de reservatórios 

de maior porte da bacia do Capibaribe. Todos eles são operados para usos múltiplos, especialmente 

abastecimento de água e controle de enchentes a jusante de suas barragens e são gerenciados por 

uma comissão constituída por órgãos federais e estaduais sob a coordenação da SRHE-PE (PE- 

SRHE, 2010).  

 A montante do reservatório encontram-se algumas cidades, dentre elas o núcleo urbano de 

Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, que despejam, sem o devido tratamento, seus efluentes 
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domésticos. O rio também é destino dos efluentes industriais de dezenas de lavanderias de jeans, 

neste último município. 

 O fósforo existe em baixa disponibilidade no ambiente natural quando comparado com 

outros macronutrientes (WETZEL & LIKENS, 1991), contudo, apresenta-se em grande quantidade 

em efluentes domésticos e industriais de origem têxtil. Como as possíveis causas dessa escassez 

têm-se a baixa abundância deste elemento na crosta terrestre; a pouca solubilidade dos minerais 

fosfatados; por este elemento não existir na forma gasosa e por se unir fortemente às partículas 

finamente granuladas. Esta última condição, favorece a sua remoção da água, transportando-o para 

o sedimento de fundo (CHAPRA, 2008).  

Esse trabalho tem como objetivo avaliar a disponibilidade de fósforo total no reservatório 

Jucazinho, através da análise das concentrações de fósforo em perfil vertical. 

 

2. Materiais e Métodos 

Foi avaliada a disponibilidade de fósforo total no perfil vertical do reservatório em 

campanhas realizadas de 2001, 2004, 2011 e 2013 através de dados manipulados em planilhas 

eletrônicas do Microsoft Excel. 

Nas coletas em profundidade foi necessária a utilização da garrafa Van Dorn, cilindro de 

2,2 L de volume, aberto nas extremidades e projetada com duas vedações, que quando acionadas, 

permitem a coleta de água na profundidade desejada. As amostras de água foram depositadas em 

frascos previamente definidos e preservadas em caixas térmicas com gelo até o momento da 

análise. O local das coletas se encontra próximo ao flutuante da COMPESA, utilizado como ponto 

de captação de água para abastecimento. 

Os resultados de fósforo total das campanhas realizadas em 2001 e 2004 foi obtido junto a 

Companhia Pernambucana de Saneamento- COMPESA em diferentes profundidades. Já a 

campanha de 2011 foi realizada para um estudo específico (tese de doutorado) e a de 2013 foi 

prevista e realizada para subsidiar projeto de pesquisa, financiado pela Fundação de Amparo à 

Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco- FACEPE, que tem por objetivo avaliar a evolução 

da qualidade da água em Jucazinho, Este projeto prevê a coleta e a análise de amostras de água 

semestrais, na estação chuvosa (de abril a agosto) e no início do período seco (de setembro a 

março), nas profundidades de 5, 15 e 30 metros, originalmente. 

 

3. Resultados e Discussão 

 As concentrações de fósforo total nos anos de 2001, 2004, 2011 e 2013 permitiram uma 

avaliação do comportamento deste nutriente ao longo dos anos em Jucazinho. Na Figura 2 verifica-

se a variação de fósforo na coluna de água nas respectivas datas de amostragem. 
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 Pelo primeiro gráfico, verifica-se uma maior variação das concentrações ao longo da 

coluna de água nas campanhas realizadas em 04/04 e 24/04/2001, enquanto que os dados de 

fósforo da campanha realizada no dia 10/07/2001, apresentam-se mais homogêneos, mantendo-se 

entre 0,10 e 0,20 mg/L. Esta variação, nas duas primeiras amostragens, pode estar associada às 

manobras operacionais na válvula dispersora para a descarga de fundo em Jucazinho, realizada no 

período de dezembro de 2000 até abril de 2001, conforme afirmado por Albuquerque (2005).  

 Para os perfis do ano de 2004, observa-se que no fim do verão (05/04/2004) há menor 

conteúdo de fósforo no perfil quando comparado com os valores obtidos na campanha realizada no 

fim do período chuvoso (10/08/2004). 

 Em relação à amostragem efetuada em 15/09/2011, o terceiro gráfico, verifica-se pouca 

variação das concentrações deste nutriente da superfície ao fundo do reservatório nas 

profundidades amostradas. 

 

Figura 2- Variação da concentração de Fósforo Total em perfil vertical em Jucazinho. Fonte: 

Elaborada com dados do monitoramento da COMPESA e da APAC/CPRH. 

 Diferentemente das outras amostras, em novembro de 2013, observou-se uma diminuição 

considerável no quantitativo de fósforo, assim como menor variação. Isso se deve pelo fato de ser 

um período de estação seca e, consequentemente, ocorre um menor transporte de efluentes líquidos 

para o rio principal e posteriormente pra coluna d'água do Jucazinho. 
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Como se sabe, a temperatura influencia fortemente a qualidade da água em uma represa, 

fazendo com haja estratificação de parâmetros físicos e químicos nas camadas de água. A 

distribuição vertical dos nutrientes e o consequente acúmulo de substâncias e elementos químicos 

no hipolímnio é também condicionada pela temperatura. O rompimento da estratificação verifica-

se quando há fortes ventos ou ocorrem fenômenos climatológicos ocasionais como resfriamento 

térmico muito rápido (TUNDISI & TUNDISI, 2008).  

Considerando o clima da região, Esteves (1998) menciona que em lagos tropicais, a 

ciclagem de matéria orgânica processa-se de maneira mais rápida do que em lagos de regiões 

temperadas. Assim, a maior parte da matéria orgânica é decomposta na coluna d'água, mesmo 

antes de alcançar o sedimento. Essa alta taxa de decomposição decorre das altas temperaturas 

(superior a 20°C), que normalmente são observadas em ecossistemas desta região, em períodos de 

estiagem. 

 

4. Conclusões 

Conclui-se que devido ao atual conteúdo de fósforo no Jucazinho, tornam-se 

imprescindíveis ações preventivas com obras de revitalização da sua bacia de contribuição, bem 

como ações corretivas, para controlar os níveis desse nutriente no reservatório visando à melhoria 

da qualidade da água e, sobretudo, evitar a possibilidade de ocorrência de proliferação de 

cianobactérias. 
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Resumo 

A busca por produtos como alternativas saudáveis para os consumidores, aliada ao atrativo 

sensorial, sem a necessidade de grandes investimentos e/ou mudanças na rotina da fabricação 

proporcionam alto retorno para a indústria. A administração de cepas probióticas e mel 

(ingrediente prebiótico) apresenta-se como alternativa vantajosa para indústria de laticínios. Nesse 

sentido, o presente projeto se propõe a caracterizar um frozen iogurte funcional, elaborado com 

leite caprino fermentado adicionado de culturas probióticas e ingrediente prebiótico. O produto 

elaborado foi caracterizado por meio de análises físico-químicas e de qualidade microbiológica. O 

resultado dessa pesquisa mostrou que o produto elaborado apresenta qualidade nutricional e 

microbiológica. Nesse sentido, representa uma oportunidade de agregação de valor ao leite caprino 

e ao mel, podendo proporcionar ações com impacto positivo tanto na geração de renda, na cadeia 

produtiva de laticínios caprinos e do mel quanto na inclusão de pequenos produtores da região do 

Sertão do Pajeú, uma vez que há uma crescente demanda por produtos desse tipo propiciando, 

sobretudo, um grande potencial de mercado. 

Palavras–chave: Frozen; Iogurte caprino; simbiótico 

 

1. Introdução  

De acordo com dados do IBGE (2008), O Brasil dispõe de um rebanho de caprinos de 9,45 

milhões de cabeças sendo que o principal efetivo encontra-se localizado no Nordeste do País 

(91,4%). Metade do rebanho caprino é destinada a produção de leite, no entanto, boa parte desses 

animais não está especializada na produção leiteira, mas sim, com dupla ou tripla aptidão 

especialmente no semi-árido nordestino. Embora o nordeste possua grande efetivo de caprinos, os 

produtores locais ainda enfrentam grandes dificuldades, tais como, a falta de recursos tecnológicos 

e a inexistência de um controle mais rígido de qualidade higiênico sanitário para leite de cabra e 

derivados. (EGITO, 1991; SILVA, 1998). Com isso, o crescimento desse setor está sujeito à 

melhoria da estrutura de comercialização, do atendimento aos padrões de qualidade exigidos, além 

do funcionamento tecnológico adequado na elaboração de produtos derivados.  

Os sorvetes têm se destacado dentre os derivados do leite por ser um produto bastante 

conhecido em países de clima quente, como também amplamente consumidos no Brasil, tendo sua 
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produção e consumo crescido de forma constante nos últimos anos. Diante da preocupação das 

pessoas com a saúde e bem estar, visando um aumento da expectativa de vida sem altos custos com 

a saúde, a ciência de alimentos deve atender essas demandas por meios de novas tecnologias e 

conceitos. Nesse contexto, estão inseridos os alimentos probióticos, prebióticos e simbióticos. 

(ROBERFROID, 2002). 

A busca por produtos de maior valor agregado como alternativas saudáveis para os 

consumidores, aliada ao atrativo sensorial, sem a necessidade de grandes 

investimentos  proporciona alto retorno para a indústria. A administração de cepas probióticas e 

mel apresentam-se como alternativa vantajosa para indústria de laticínios. Diante disso, o presente 

projeto desenvolveu um frozen iogurte funcional, elaborado com leite caprino fermentado 

adicionado de Bifidobacterium (cultura probiótica) e acrescido de inulina (prebiótico).  

 O produto elaborado foi caracterizado por meio de análises físico-químicas, e 

microbiológicas. O sorvete com a adição de probióticos e prebióticos agregou ao produto 

funcionalidade, e influenciou positivamente nas suas características físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais.  Dessa forma o produto atenderá a demanda da sociedade que busca 

por produtos saudáveis e saborosos. 

 

2. Materiais e Métodos  

Os experimentos foram realizados no Instituto Federal de Pernambuco - campus Vitória de 

Santo Antão no Laboratório de Análise físico-química de alimentos e de microbiologia da UFPB. 

O Frozen Iogurte caprino com potencial simbiótico foi elaborado por meio da adição de de 

Lactobacillus acidophilus (LA-5), Bifidobacterium lactis (BB-12) e Streptococcus termophilus em 

co-cultura e mel. O Frozen foi produzido na Unidade de Produção de Laticínios do Instituto 

Federal campus Afogados da Ingazeira em Pernambuco. As análises físico-químicas realizadas 

foram de acidez em ácido lático e em °Dornic, densidade relativa, gordura por Gerber, extrato seco 

total, extrato seco desengordurado, pH, proteína e lactose segundo metodologia do 

IAL(2008).Quanto as análises microbiológicas foram realizadas contagens de bactérias aeróbias 

mesófilas e determinação do Número Mais Provável de Coliformes a 35 e a 45ºC (NMP/mL), 

Estafilococos coagulase positiva (APHA, 2001). 

 

3. Resultados e Discussão 

A composição centesimal do leite de cabra pasteurizado produzido em Afogados da 

Ingazeira-PE; com acidez em ácido lático (0,16 ± 0,017), acidez °D (15,89 ± 0,33), densidade 

relativa (1,027 ± 0,05), gordura (2,86 ± 0,02), extrato seco total (11,16 ±0,05), extrato seco 

desengordurado (8,25 ±0,03),  pH (6,71 ± 0,06), proteínas (3,18±0,02), lactose (4,1 ±0,08);  

encontra-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2000), exceto 
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para a lactose que apresentou valor abaixo do recomendado. Os valores para leite pasteurizado de 

coliformes totais e termotolerantes foram menores que 3 números mais prováveis por mililitro 

(NMP mL-1). A contagem de bactérias aeróbias mesófilas foi de 3,5 Log UFC mL-1. Resultados 

semelhantes foram mostrados por Beltrão Filho et al. (2008) que analisaram 24 amostras de leite de 

cabra pasteurizado e determinaram contagens de bactérias aeróbias mesófilas que variaram de 1,30 

a 3,32 Log UFC mL-1. O leite analisado encontrou-se dentro dos padrões da legislação para todos 

os parâmetros. Diferentemente, estudos de Oliveira et al. (2005) detectaram que 11,5% das 

amostras de leite pasteurizado de leite de cabra apresentaram valores de coliformes termotolerantes 

acima do limite tolerado.  

Os resultados das análises físico-químicas do mel comercializado na cidade de Afogados 

da Ingazeira- PE foram de umidade (25,38 ± 0,28), Cinzas (0,11± 0,8),açúcares redutores (56,04 ± 

0,43), açúcares não redutores (15,09 ± 0,3), açúcares totais(71,13 ± 0,01), acidez em solução 

normal (5,76 ± 0,73) e acidez em ácido fórmico (0,003 ± 0,2). Quando comparados com os limites 

estabelecidos na legislação brasileira, a composição centesimal do mel de abelha demonstrou estar 

de acordo com os padrões vigentes, exceto para umidade que apresentou o resultado que implica 

dizer que está em desconformidade uma vez que o recomendado é apresentar no máximo 20% 

(BRASIL, 2000). Isso demonstra que pode ter havido um manejo inadequado durante a colheita, 

processamento ou armazenamento, alterando assim, a sua composição.  

O teor de extrato seco total do frozen iogurte (28,18±0,2%), o conteúdo protéico 

(3,26±0,3%) e o teor de gordura (3,02±0,05%) são semelhantes aos evidenciados por Alves et.al 

(2009) que estudou frozen iogurte caprino com adição de inulina e probióticos e Dalla Corte (2008) 

que estudou frozen iogurte de leite de vaca. O valor de pH encontrado (5,1±0,06), no entanto, está 

de acordo com INOUE et al. (1998) e Hekmat e Mcmahon (1992), que relatam pH em torno de 5,0 

ao avaliar frozen yogurts com diferentes pHs. O mesmo ocorre para o percentual de acidez que foi 

de  0,32%±0,3, próximo ao encontrado pelos mesmos autores para o frozen yogurt. Os valores para 

o frozen iogurte de coliformes totais e termotolerantes foram menores que 3 números mais 

prováveis por mililitro (NMP mL-1). A contagem de bactérias aeróbias mesófilas foi de 2,5 Log 

UFC mL-1 e Salmonella Sp. e Estafilococos coagulase positiva de 2.10² UFC/g da amostra, 

entando esses valores de acordo com o estabelecido pela RDC n° 12 de 2001 da 

ANVISA(BRASIL, 2001).  

 

4. Conclusões 

Através dos estudos realizados, foi possível identificar a importância de desenvolver 

alimentos mais saudáveis que proporcionam o bom funcionamento do organismo, pois, atualmente, 

as pessoas estão se preocupando mais com sua forma de vida, buscando assim, por alimentos que 

visam à saúde e o bem estar. Ao decorrer das pesquisas e dos resultados obtidos, pode-se notar que 

o frozen iogurte caprino com potencial simbiótico apresentou uma boa qualidade, estando os 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos dentro dos padrões e normas exigidos pela 
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legislação brasileira. A caracterização do produto elaborado é de grande importância, visto que, as 

pessoas ao consumi-lo, terão o conhecimento sobre suas propriedades e benefícios. 
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Resumo 

Compreende-se por percepção ambiental o ato de perceber o que ocorre no ambiente 

vivido. O presente trabalho objetivou identificar a visão de escolares, do ensino médio/integrado ao 

Técnico, acerca da influência do meio ambiente na saúde. Os sujeitos da pesquisa foram os 

estudantes do terceiro ano do ensino médio do IFPE – Campus Vitória, participaram 64 escolares 

sendo 35 do sexo feminino e 29 do sexo masculino.  A partir do questionário aos escolares foi 

possível identificar que a maioria dos alunos possui percepção quanto ao tema em tela. 

Palavras–chave: Percepção, Meio ambiente, Saúde.  

 

1. Introdução 

 As questões de meio ambiente estão integradas na saúde, visto que problemas ambientais 

como o excesso de poluentes, lixo, desmatamento e tantos outros interferem na saúde dos 

indivíduos (FREITAS,2006). A percepção ambiental pode ser definida como o ato de perceber o 

que ocorre no ambiente vivido pelo indivíduo (FERNANDES et al, 2004). A saúde é uma área de 

grande abrangência, visto que a mesma não se reduz apenas a uma evidência natural e objetiva e 

nem a um estado de equilíbrio, mas está relacionada a cada contexto sóciocultural e aos 

significados que cada ser atribui no seu processo de vivência (DALMONI et al, 2011). Com isso 

surgiu à necessidade de identificar se os alunos do Ensino Médio possuem o conhecimento 

necessário sobre as variáveis em questão, analisando a importância do tema e buscando definições 

para o melhor entendimento da temática saúde e meio ambiente. 

 

2. Materiais e Métodos  

Trata-se de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa 

foram 64 alunos do terceiro ano do Ensino Médio do IFPE – Campus Vitória e para a obtenção de 

dados foi utilizado um questionário contendo perguntas discursivas onde permitiu que os 

indivíduos em estudo pudessem esclarecer suas opiniões diante do que ocorre no seu cotidiano, o 

resultado foi analisado através da análise por meio da estatística descritiva utilizando a distribuição 

de freqüência. A busca de periódicos se deu entre os meses setembro a outubro de 2013 nas bases 

de dados SCIELO, PUBMED e LILACS. 
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3. Resultados e Discussão 

 Na categoria “relação meio ambiente e saúde”, 22,62% não souberam responder, alguns 

alegando nunca ter sido informado ou questionado sobre a relação entre essas variáveis; 4,41% 

mencionaram a relação do meio ambiente e saúde no contexto da possível cura de doenças com o 

uso de ervas medicinais; 29,25% relacionando o bem estar exercido pelo meio ambiente quando o 

mesmo está agradável assim favorecendo para a melhor qualidade de vida e saúde e 43,72%  dos 

alunos  une os dois contextos em estudo dando uma relação maior nas questões de doenças 

ocasionadas através do excesso de poluição. Ao considerar a categoria “influência do meio 

ambiente na saúde”, percebeu-se 69,18%, fazem referência a poluição e ao responderem a essa 

questão relatam que além de interferir na sua saúde também influência na aprendizagem como 

exemplo a poluição sonora que segundo aos relatos causa dor de cabeça, insônia e outras doenças 

que afetam o meio intelectual dos estudantes, assim como Matos (2008) relata  que a saúde é um 

processo, a interação do corpo com o ambiente no qual o individuo está inserido sendo ele físico ou 

social.  Na categoria “satisfação com o meio ambiente físico” (barulho, clima, poluição) 

identificou-se que 54% se dizem insatisfeitos. Quanto aos tipos de poluição mais evidentes no dia a 

dia dos escolares apenas 4,63% não identificam nenhum tipo, 23,19% falaram sobre a questão de 

precariedade do saneamento e excesso de lixo nas ruas, 29,88% o alto índice de desmatamento, 

poluição do ar e da água e 42,3% alegam que a poluição sonora é a mais evidente. Ao considerar a 

categoria “importância da educação ambiental”, apenas 13,2% não justificaram resposta, mas, o 

restante citou situações que possui extrema importância como: reforçar o conhecimento dos 

estudantes sobre o assunto abordado, meio de conscientização e até mesmo a diminuição de 

problemas ambientais devido ao fato das pessoas estarem informadas sobre o assunto.   Na 

categoria “problemas ambientais e doenças”, 3% dos indivíduos responderam que não existe 

relação, 97% disseram que sim, 25,67% citou as infecções, 29,46% a insônia devido a poluição 

sonora e 44,87% doenças respiratórias causadas através da poluição do ar.  Sobre problemas 

ambientais no cotidiano dos alunos, 5,3% deles identificaram os rios poluídos, 15,5% as 

queimadas, 32,45% o excesso de lixo e 46,75% a fumaça expelida pelos automóveis, todos esses 

contribuindo para problemas ambientais que acarretam em consequências na saúde.  Considera-se 

fundamental saber se os escolares contribuem com o meio ambiente. Assim, 11,45% dos 

questionados responderam que não contribuem de forma nenhuma, 21% disse contribuir não 

poluindo, 27,22% contribui fazendo coleta seletiva e 40,33% relatou  não jogar lixo no chão como 

também conscientizando os colegas a jogarem lixo no lixeiro e também plantando árvores.  

 

4. Conclusões 

Concluiu-se que os sujeitos estudados, em sua maioria, estão perceptíveis quanto à 

influência do meio ambiente na saúde, pois, os mesmos conseguem identificar problemas 

ambientais do seu cotidiano, percebem a influência do excesso de poluição na saúde humana e o 

que leva a essas consequências. 
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Resumo 

No âmbito da Medicina Nuclear usam-se fontes não seladas, em que o material radioativo 

está exposto sem uma capsula definitiva. Entende-se que Medicina Nuclear é uma modalidade 

médica que faz uso de material radioativo, radionuclídeo e/ou radiofármacos em pacientes. Essa 

radiação proveniente do paciente é emitida de dentro para fora do corpo, tornando-o uma fonte 

radioativa temporária. Assim, as exposições causadas por uma determinada fonte devem ser 

otimizadas a dosimetria das pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência seja quase 

inexistente. A aplicação dessas substâncias radioativas para tratamento de câncer de tireoide 

(Radioiodoterapia) requer a administração de altas atividades de iodo-131 (I-131) que acopla no 

tecido tireoidiano devido suas propriedades fisiológicas depois de realizado a tirectomia. Assim, há 

necessidade de internamento deste paciente em um ambiente isolado até que sua taxa de exposição 

fique nos limites de atividade diagnóstica, sendo este tratamento de responsabilidade dos centros 

de Medicina Nuclear, tendo como órgão fiscalizador a Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

CNEM, que exige um rigoroso procedimento para manipulação de materiais radioativos e proteção 

radiológica. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento radiodosimétrico nos pacientes 

em tratamento de radioiodoterapia. De acordo com os resultados concluímos que podemos otimizar 

o tempo de internamento e liberar o paciente em menos dias, minimizando os custos de um modo 

geral. 

Palavras–chave: Levantamento Radiodosimétrico, Medicina Nuclear, Radioiodoterapia. 

 

1. Introdução 

Entende-se que medicina nuclear é uma modalidade médica que faz uso de material 

radioativo (radionuclídeos e/ou radiofármacos) em pacientes. Nesta modalidade médica a 

administração nos pacientes difere-se em diagnóstico ou terapêutico.  No caso de terapia o 

tratamento é feito com alta administração de atividade de iodo 131 (I-131) ou também com o 

iodo 123 (I-123) este último tem a vantagem de um tempo de meia-vida curto. Em ambos os 

casos, após a administração do material no paciente, a radiação é emitida de dentro para fora do 

corpo do paciente, tornando-o uma fonte radioativa temporária.  

No caso do tratamento com iodo radioativo, conhecido como radioiodoterapia, é necessário 

o internamento do paciente em um quarto devidamente blindada contra a radiação gama. Os 
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pacientes injetados submetidos à terapia com radiofármacos devem ficar sob a guarda do Serviço 

de Medicina Nuclear até que sejam atendidos os requisitos necessários para a liberação dos 

mesmos. Com isso, é necessário o levantamento radiodosimétrico em ambientes próximo do 

paciente a fim de verificar se a taxa de exposição está nos limites recomendados pela CNEN 

(Comissão Nacional de Energia Nuclear).  

Esse projeto tem por finalidade dar continuidade ao projeto já realizado por nós, que seria 

acompanhar ao tratamento e liberação dos pacientes submetidos ao tratamento de 

radioiodoterapia em clínicas especializadas em Medicina Nuclear. Nessa nova etapa, esses 

acompanhamentos serão realizados em outros serviços de Medicina Nuclear na cidade do Recife. 

Esperando-se, uma melhor estatística dos resultados já obtidos, confirmando a nossa conclusão 

de um menor tempo e custo de internamento para os pacientes submetidos a esse tratamento.  

 

2. Materiais e Métodos  

Neste trabalho foram realizadas pesquisas preliminares sobre os protocolos do tratamento 

de câncer de tireoide, estudos sobre radioiodoterapia, realização das medidas com o um detector 

Geiger-Müller digital. Os valores das medidas foram escrito em uma tabela, onde as medidas são 

realizadas externamente, que seria fora dos quartos; no corredor, onde a medida será efetuada no 

centro do corredor; nas devidas portas, fechadas por fora; meio metro; um metro e a dois metros do 

paciente, porém os valores a dois metros não foram medidos e sim calculados pela fórmula do 

inverso do quadrado da distância, para que os valores estejam de acordo com a nova norma CNEN-

NE-3.05, REQUISITO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA SERVIÇOS 

DE MEDICINA NUCLEAR. 

 

3. Resultados e Discussão 

Neste trabalho, foi realizado o levantamento radiodosimétrico em ambiente próximo a 

pacientes submetidos no tratamento de raidioiodoterapia. Na tabela foi escrita às medidas 

realizadas, com oito pacientes, utilizando um detector Geiger-Müller digital e com os dados 

obtidos, foram feitas médias aritméticas e colocadas na tabela. O levantamento foi realizado na 

clinica do CEMUPE (Centro de Medicina Nuclear de Pernambuco), que está localizado na Rua do 

Derby, 193, Recife-PE, e nesta clinica há dois internamentos por semana, onde cada paciente 

permanece em um quarto. Com o objetivo de mostrar que os pacientes que receberam 100 mCi e 

150 mCi, podem ser liberados vinte e quatro horas depois de serem internados, ao invés de 

permanecer na clínica internados de acordo com os limites de liberação para o paciente.  

 

4. Conclusões 
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De acordo com este levantamento, podemos concluir que os pacientes que receberam 

atividades de 100 mCi e 150 mCi podem ser liberados vinte e quarto horas depois de receberem o 

iodo radioativo. E com isso diminuindo o custo e o tempo de internamento do paciente. 
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Resumo 

Tanase é uma enzima que catalisa a hidrólise de taninos hidrolisáveis e pode ser utilizada 

em diversas áreas industriais, como alimentícia e farmacêutica. A otimização da produção de 

tanase é muito importante no que diz respeito às suas aplicações. Neste sentido, o presente trabalho 

teve como objetivo a otimização da produção de tanase através de Fermentação em estado Sólido 

utilizando sementes de Jamelão. Após produção enzimática, verificou-se que a temperatura de 

incubação, taxa de umidade, K2HPO43H2O e pH afetaram significativamente a produção 

enzimática por Colletotrichum gloeosporioides URM 7130. Durante a fermentação houve uma 

variação de atividade enzimática entre 14,13 e 37,6 U/mL, um aumento de 2,66 vezes na atividade 

enzimática.  

Palavras–chave: Doehlert Design; Plackett-Burman Design; Tanino acil hidrolase 

 

1. Introdução 

Tanase é um biocatalisador que hidrolisa as ligações éster e depsídicas de galotaninos 

produzindo ácido gálico e glicose. Na produção de alimentos e bebidas contribui para a eliminação 

dos efeitos indesejáveis dos taninos (BANERJEE et al., 2001). Essa enzima é amplamente utilizada 

na indústria de alimentos, farmacêutica e tratamento de efluentes na indústria de couros (LEKHA 

et al., 1997).  

A utilização da fermentação sólida pode consistir em uma alternativa para promover a 

redução dos custos de produção da enzima, uma vez que utiliza resíduos agroindustriais, e evitar 

problemas de poluição que os mesmos possam causar (MACEDO et al., 2005). A azeitona-do-

nordeste (Syzygium cumini (L.) Skeels) é uma espécie pertencente à família Myrtaceae e por meio 

de diversos estudos teve comprovada a presença de taninos hidrolisáveis, principalmente em suas 

sementes, tornando possível a utilização do mesmo como resíduo fermentável para produção 

enzimática (MIGLIATO et al., 2007; SÁ, 2008; VIZZOTO; PEREIRA, 2008). 

O planejamento experimental do tipo Plackett-Burman torna possível observar os 

principais efeitos que algumas variáveis do processo fermentativo possam ter na produção 
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enzimática. Já o Doehlert é utilizado como complemento na otimização da produção enzimática, 

pois permite analisar a interação entre os fatores (KIRAN et al., 2010).  

O objetivo do presente trabalho foi otimizar a produção de tanase, por Colletotrichum 

gloeosporioides URM 71130, através de Fermentação em estado Sólido utilizando semente de 

azeitona-do-nordeste como fonte de carbono. 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Micro-organismos, manutenção e preparo do inóculo 

O fungo endofítico Colletotrichum gloeosporioides URM 7130 encontra-se preservado em 

frascos de penicilina contendo água destilada esterilizada sob refrigeração. Para ativá-lo foi feito o 

repique em meio BDA, pH 6,8 e incubado em B.O.D a 28 °C durante 10 dias. 

2.2 Preparo do resíduo e Produção enzimática sob Fermentação em Estado Sólido 

As sementes da azeitona-do-nordeste passaram por processo de secagem em estufa a 60 ºC 

por 24 horas, moagem e, logo após, passado em peneira. e utilizado como fonte de carbono na 

Fermentação em Estado Sólido (FES). Dez gramas do resíduo foram transferidos para frascos 

erlenmeyer com capacidade de 125 mL e misturados ao meio Czapeck-Dox - g/L: NaNO3 (nitrato 

de sódio), KCl (cloreto de potássio), MgSO4·7H2O (sulfato de magnésio heptahidratado), 

FeSO4·7H2O (sulfato ferroso heptahidratado), K2HPO4.3H2O (Hidrogenofosfato de potássio 

triidratado) e extrato de levedura. Para verificar os fatores que influenciaram a produção 

enzimática foram estudadas as variáveis: pH inicial, temperatura, concentração dos componentes 

do meio Czapeck-Dox, tempo de fermentação e extrato de levedura. A variável resposta foi a 

produção de tanase extracelular. Todas as variáveis seguiram o planejamento experimental. Foi 

proposto um Planejamento Plackett-Burman composto por 16 ensaios para selecionar as variáveis 

no que diz respeito aos seus efeitos principais e não aos efeitos de interação. Os níveis foram 

codificados como -1, e +1. Os resultados obtidos foram tratados no software Statistica 7.0 (StatSoft 

Inc, USA). O pH inicial do meio foi ajustado com NaOH ou H3PO4 a 1 M. Após a formulação dos 

meios estes foram autoclavados a 121 ºC por 15 min., o conteúdo foi  inoculado com dois discos de 

micélio com 1,3 cm de diâmetro e então incubados a temperatura estipulada pelo planejamento 

experimental.  

2.3 Otimização da produção de tanase por Colletotrichum gloeosporioides URM 7130 

utilizando Doehlert design 

Para prever a produção de tanase nas condições das variáveis significativas, a Metodologia 

de Superfície de Resposta foi utilizada. Uma matriz\ de Doehlert (DOEHLERT, 1970), foi 

empregada para encontrar as melhores condições para a produção enzimática e estudar suas 

interações. O planejamento continha 4 variáveis (temperatura de incubação, taxa de umidade, 

K2HPO43H2O e pH) e 3 pontos centrais, totalizando 23 ensaios. A temperatura foi estudada em 5 
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níveis, a concentração de K2HPO43H2O e o pH em 7 níveis, e a taxa de umidade em 3. No meio de 

fermentação foram mantidos os valores das variáveis em: NaNO3 (3 g/L), KCl (0,5 g/L), 

MgSO47H2O (0,5 g/L), FeSO47H2O (0,01 g/L), tempo de fermentação (72 h) e extrato de levedura 

(0,1 %). Os resultados obtidos foram tratados no software Statistica 7.0 (StatSoft Inc, USA). 

2.4 Extração enzimática e atividade enzimática 

Para obtenção da enzima extracelular, as células fúngicas foram removidas por 

centrifugação a 4000 rpm por 15 minutos, após o período de fermentação, e o sobrenadante obtido 

denominado como extrato enzimático bruto. A atividade da tanase foi estimada pelo método de 

Sharma et al. (2000), modificada por Pinto (2006), utilizando rodanina etanólica e ácido tânico 

como substrato. A unidade de atividade tanásica (U/mL) foi definida como a quantidade de enzima 

necessária para produzir 1 µmol de ácido gálico por minuto nas condições de ensaio. Todos os 

testes foram realizados em triplicata. 

 

3. Resultados e Discussão 

A produção de tanase com o planejamento de Plackett-Burman proporcionou uma variação 

de atividade enzimática para C. gloeosporioides (1,92 a 24,54), o que indica a importância da 

otimização da produção para atingir rendimentos mais elevados. Os resultados obtidos demonstram 

que a concentração de K2HPO43H2O, temperatura de incubação e pH tiveram efeitos positivos e a 

taxa de umidade efeito negativo (Figura 1).  

Atualmente o planejamento experimental do tipo Plackett-Burman já vem sendo utilizado 

por outros pesquisadores para verificar fatores importantes na produção de tanase. Mohan et al. 

(2013) verificaram, em outro trabalho através do planejamento Plackett-Burman, nutrientes 

importantes que influenciaram a produção de tanase por Aspergillus flavus (MTCC 3783) usando 

pó de semente de tamarindo como substrato em fermentação submersa. A partir dos resultados, que 

variaram entre 30,20 e 90,76 U/mL, foram identificados como relevante o ácido tânico, sulfato de 

magnésio, sulfato ferroso e sulfato de amônio.  

Ademais, Mohan et al. (2014) estudaram o efeito dos componentes do meio para a 

produção de tanase utilizando Aspergillus foetidus (MTCC 3557). Verificou-se que a 

concentrações de ácido tânico, fosfato de potássio, sulfato de magnésio e sulfato ferroso foram 

considerados os mais significativos para a produção da enzimática. Na pesquisa os autores 

encontraram valores que variaram de 36,76 a 120,40 U/mL.  
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Figura 1 – Efeitos dos fatores na produção de tanase por Colletotrichum gloeosporioides URM 7130 de 

acordo com o planejamento estatístico de Plackett-Burman. 

O planejamento Doehlert com quatro fatores (tempo de fermentação, MgSO4·7H2O, 

K2HPO4·3H2O e taxa de umidade) a diferentes níveis, incluindo três pontos centrais, totalizando 

em 23 ensaios, foi utilizado para encontrar a superfície de resposta de segunda ordem. Verificou-se 

que somente o tempo de fermentação em seus termos lineares e quadráticos, a concentração de 

K2HPO43H2O e a taxa de umidade em seus termos lineares e as interações entre a temperatura e 

K2HPO43H2O, temperatura e taxa de umidade, pH e K2HPO43H2O, e pH e taxa de umidade foram 

estatisticamente significativos ao nível de confiança adotado.  

Durante o processo de otimização, houve uma variação de atividade enzimática entre 11,55 

e 37,6 U/mL, um aumento de 3,26 vezes na atividade enzimática. Mello et al. (2014) aplicou 

Plackett-Burman e Composto Central Rotacional para a otimização de tanase obtida de Aspergillus 

sp. GM4. Os autores obtiveram um aumento de 2,66 vezes. Naidu et al. (2008) pesquisando a 

tanase de Aspergillus foetidus e utilizando métodos estatísticos para aumentar a produção 

enzimática, verificaram um aumento de duas vezes na produção enzimática, de 15 para 30 U/mL. 

Mohan et al (2014) estudando a produção de tanase por Aspergillus flavus (MTCC 3783) usando 

semente de tamarindo verificaram, após utilizar a Metodologia de Superfície de Resposta, um 

aumento de 4,5 vezes na produção enzimática. 

Vale ressaltar ainda que, apesar da atividade tanásica ter sido menor quando comparado 

aos trabalhos supracitados, a mesma foi razoável pelo fato de que não foi adicionado ácido tânico 

como fonte de carbono e indutor. 

 

4. Conclusões 

Este foi o primeiro trabalho que reportou a otimização da produção de tanase por 

Colletotrichum gloeosporioides utilizando planejamento Plackett-Burman e Doehlert design. Esta 
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estratégia de otimização levou a uma variação da produção de tanase de 11,55 a 37,60 U/mL, um 

aumento de 3,26 vezes. Verificou-se que as duas ferramentas estatísticas foram favoráveis para a 

otimização da produção de tanase. Além disso, o custo da fermentação foi reduzido devido ao uso 

de resíduo agroindustrial, como fonte de carbono, em substituição ao ácido tânico. 
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Resumo 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda à integração da medicina tradicional 

a medicina alternativa nos sistemas públicos de saúde. As políticas públicas relacionadas às plantas 

medicinais avançaram significativamente nos últimos anos com a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Considerando a importância da Fitoterapia como alternativa 

ao tratamento de doenças na atenção Básica e a PNPMF, o objetivo deste estudo foi realizar um 

levantamento acerca da utilização implementação da PNPMF na rede pública de Municípios da 

Zona da Mata Sul de Pernambuco. O estudo foi realizado em feiras livres convencionais e 

agroecológicas. A ferramenta metodológica utilizada foi a entrevista semiestruturada, composta 

por um questionário com 25 perguntas realizadas individualmente com os gestores de Saúde e 

Agricultura em cada Município. Foi constatado que 70% dos agentes de saúde entrevistados não 

conheciam a PNPMF. Em relação aos gestores municipais, apenas dois (50%) citaram conhecer a 

PNPM e seus objetivos. Apesar do interesse, fica evidente a falta de conhecimentos e instrumentos 

para operacionalizar a fitoterapia nas redes públicas conforme precede a PNPMF.  

Palavras-chave: Fitoterápico, Plantas Medicinais, Fitoterápica, Rede Pública, Política Nacional. 

 

1. Introdução 

As plantas medicinais desde o início da história da humanidade são utilizadas na cura das 

doenças por diferentes civilizações (LIMA, 2006, BARATA, 2007), A tradição do seu uso 

contribui enormemente com o surgimento de medicamentos inovadores. O Brasil pela sua grande 

biodiversidade e amplo patrimônio genético, em grande parte não explorada, apresenta um enorme 

potencial de crescimento neste promissor setor (ANVISA, 2005). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda à integração da medicina tradicional 

a medicina alternativa nos sistemas públicos de saúde. Desta forma, as políticas públicas 

relacionadas às plantas medicinais avançaram significativamente nos últimos anos, através da 

aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas (PNPMF). Esta política tem 

como diretriz o uso sustentável da biodiversidade, valorização do conhecimento tradicional das 

comunidades e o fortalecimento da agricultura familiar.  
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Atualmente, 71 espécies de plantas medicinais estão sendo estudadas com possibilidade de 

gerar produtos fitoterápicos de interesse ao SUS para uso na atenção básica. Sendo, 12 

medicamentos fitoterápicos atualmente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde como, por 

exemplo: Cynarascolymus(Alcachofra), Glycinemax(Soja - isoflavona), 

Harpagophythumprocumbens(Garra-do-diabo), Schinusterebinthifolius(Aroeira-da-praia), Uncaria 

tomentosa (Unha-de-gato), Maytenusilicifolia(Espinheira-santa), Mikaniaglomerata(Guaco), Aloe 

vera (Babosa), Salix Alba (Salgueiro), Rhamnuspurshiana(Cáscara-sagrada), Mentha x 

piperita(Hortelã) e PlantagoovataForssk (Plantago). Todos financiados com recursos da União, 

estados e municípios, e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL 

2006; VEIGA-JUNIOR, 2008; SILVA; MORAES, 2008). 

Apesar de criada desde 2006, a PNPMF vem sendo implementada de forma morosa em 

grande parte dos municípios brasileiros. Desta forma, o objetivo deste trabalho será realizar um 

estudo acerca da utilização da Fitoterapia e implementação da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos na rede pública de Municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco. 

 

2. Metodologia 

O estudo foi realizado em feiras livres convencionais e agroecológicas dos municípios de 

Barreiros, Tamandaré, Sirinhaém, Rio Formoso e São José da Coroa Grade. Todos, localizados na 

Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco.  

Para avaliar o conhecimento acerca da PNPMF, utilização de fitoterápicos e levantamento 

etnobotânico, a ferramenta metodológica utilizada foi através de uma entrevista semi-estruturada, 

composta por um questionário com 25 perguntas realizadas individualmente com os gestores de 

Saúde e Agricultura em cada Município (Secretário de Saúde, Secretário de agricultura, agentes de 

saúde e população local). Foi solicitado também a assinatura de um termo de consentimento livre e 

esclarecido (ALBUQUERQUE et al., 2008). As perguntas formuladas foram objetivas e tendo 

ênfase a PNPMF, utilização de plantas medicinais/fitoterápicos (origem, forma de obtenção, 

utilização, cultivo, tradições, beneficiamento, indicação terapêutica e armazenamento) e perfil dos 

usuários. Todas as variáveis foram analisadas de acordo com a frequência e número de citações.  

Para a análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Office Excel® 2010, sendo 

realizada a estatística descritiva a partir da codificação por tabulação simples, distribuição de 

porcentagens, tabelas e figuras.  

 

3. Resultados  

Foi constatado dentre os 57 agentes de saúde entrevistados nos Municípios de São José, 

Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém um conhecimento parcial sobre a PNPMF. Sendo 

os Municípios de São José e Barreiros apresentando um conhecimento dos agentes de saúde de 
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70% sobre a PNPMF. No Município de Tamandaré e Sirinhaém foi observado um 

desconhecimento de todos os entrevistados e no Município de Rio Formoso apresentou o maior 

número de entrevistados que utilizam ou verificam a utilização de plantas medicinais pela 

população local. Essas informações refletem a importância de uma maior difusão das políticas 

relacionadas a plantas medicinais e fitoterápicas, especialmente com os profissionais das redes 

públicas de saúde municipais (Tabela 1.). 

Tabela 1. Entrevista semiestruturada realizada com agentes de saúde dos Municípios de São José da Coroa 

Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso. 

 

Em relação aos gestores municipais, dentre os cincos municípios visitados, apenas dois 

citaram conhecer a PNPM e seus objetivos. Entretanto, apenas no Município de Rio Formoso foi 

verificado uma ação no âmbito de plantas medicinais a  anos atrás que atualmente não existe mais. 

Foi possível observar que todos os gestores apresentam interesse na Fitoterapia em seu município, 

porém, fica evidente ainda a falta de maiores conhecimentos ou instrumentos para operacionalizar 

a fitoterapia em suas redes públicas conforme precede a PNPMF (Tabela 2.). 

Tabela 2. Entrevista semiestruturada realizada com gestores de saúde dos Municípios de São José 

da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso. 
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4. Conclusão 

As ações decorrentes da Politica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, manifestadas 

em um Programa, são imprescindíveis para a melhoria do acesso da população a plantas medicinais 

e fitoterápicas ao desenvolvimento e tecnológico, além do uso sustentável da biodiversidade 

brasileira e da valorização e preservação do conhecimento tradicional associado das comunidades e 

povos tradicionais. Tendo em vista que os municípios não tem conhecimento da PNPMF, mas 

pretende desenvolver o projeto através do Renisus e a ANVISA para melhorar a qualidade da 

saúde através do uso dos fitoterápicos e as plantas medicinas por meio da agricultura sustentável 

no modelo agroecológica. Conforme preconizado pela OMS, os municípios devem utilizar seus 

recursos para melhorar o acesso á saúde pela população e a implementação de políticas públicas  

na áreas de plantas medicinais e fitoterápicos constitui importante estratégia para a inovação 

aplicada no custeio da saúde, porque visa  “garantir á população brasileira o acesso e o uso racional 

de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional”. 
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Resumo 

A bacia do Una encontra-se no estado de Pernambuco e é caracterizada por dois tipos de 

biomas: Mata Atlântica e Caatinga ambos tem sofrido interferências antrópicas que alteram a 

fisionomia da flora local afetando os serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas da região e 

consequentemente reduzindo o capital natural. O Presente trabalho visa identificar e contabilizar 

em termos monetários, o capital natural existente em Assentamentos Rurais e Áreas Legalmente 

Protegidas da Bacia do Una localizados na Bacia do Rio Una, na Zona da Mata Sul do Estado de 

Pernambuco. Para realização do diagnóstico foi feito o levantamento de uso e ocupação do solo, 

demonstrando o percentual de vegetação nativa e degradada dos assentamentos rurais e áreas 

legalmente protegidas na bacia do Una (APP e RL); desvendado assim potencial de estoque de 

carbono dos Assentamentos Rurais da região estudada. Para as Áreas Legalmente Protegidas, 

observou-se que a porcentagem de áreas naturais versus as de uso agropecuário extensivo 

ultrapassam os parâmetros definidos pela legislação, ficando as áreas naturais com 8,9% e a áreas 

de uso agropecuário extensivo com 75,06%. Mediante aos parâmetros de uso e ocupação do solo 

área de estudo da Bacia do Una demonstrou-se um total de 45 assentamentos existentes que 

totalizam uma área de 26.356,45ha, das quais em média 27,5% são cobertas por algum tipo de 

formação florestal, totalizando 6.589,11ha. Ainda sobre os Assentamentos Rurais, o valor da 

captura de carbono da região é de US$ 20.959.015 (R$ 47.157.783,75). 

Palavras Chave: Áreas de Preservação Permanente; Assentamentos Rurais; Capital Natural; 

Reserva Legal; REDD 

 

1. Introdução 

Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio - AEM (Millenium Ecossistem Assesment, 

2005a) os serviços ecossistêmicos (expressão aqui utilizada como sinônimo de serviços 

ambientais) são os benefícios obtidos dos ecossistemas pelas pessoas. Inclui-se nesta condição uma 

grande gama de ecossistemas, desde aqueles relativamente intocados, como florestas naturais, 

passando por paisagens com diferentes formas de uso humano, até ecossistemas intensivamente 

manejados e modificados, como áreas agrícolas e urbanas. May e Geluda (2005) complementam 
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esta conceituação ao se referirem a estes como benefícios gerados à sociedade pela natureza, até 

então sem remuneração monetária aos seus provedores. 

Esses tipos de serviços que são prestados geram um tipo de benefício denominado capital 

natural que pode ser compreendido como nosso ambiente natural, ou o estoque de recursos naturais 

existentes (por ex: ar, água, solo, carbono, microrganismos, flora, fauna), nos ecossistemas, e os 

processos (de produção de energia e matéria neles existentes), produzem um fluxo de bens e 

serviços ambientais úteis à sociedade, cujos serviços podem gerar os Pagamentos por Serviços 

Ambientais. Portanto o capital natural fornece toda espécie de funções ambientais que a sociedade 

humana utiliza, e que mantêm ou melhoram seu bem-estar, a curto, médio e longo prazo. 

 

2. Materiais e métodos  

Primordialmente foram feitos: levantamento de uso e ocupação do solo, demonstrando o 

percentual de vegetação nativa e degradada dos assentamentos rurais e áreas legalmente protegidas 

na bacia do Una (APP e RL). Para tal procedimento utilizou-se técnicas de Geoprocessamento, 

cujas foram realizadas através da obtenção de imagens de satélite e suas respectivas vetorizações 

de acordo com a área de estudo e sua finalidade, com o uso do software ArcGis 10.1, que se 

mostrou determinante para a construção da linha de base, ou a caracterização do estado atual dos 

fragmentos florestais e mananciais hídricos das Áreas Legalmente Protegidas e Assentamentos 

Rurais. 

Posterior a isso passou-se a analisar a áreas que possuíam potencial estoque de carbono 

(dos Assentamentos Rurais), fisionomias as quais se caracterizavam por Mata Atlântica e Caatinga. 

O estudo foi baseado no mecanismo REDD, trabalhado por Pagiola (2010). 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Uso e ocupação do solo das Áreas de Proteção Permanente da Calha principal do Rio Una 

A partir das técnicas de geoprocessamento foi realizado levantamento do uso e ocupação 

do solo que define as situações ambientais encontradas na calha principal do rio e a área dos 

remanescentes de Mata Atlântica que ocupam uma área de 2.476,18 ha (4,7%) e para a Caatinga 

um total de 4.999,03 ha.  (23,3%). 

 Porém a partir dos dados observa-se que a porcentagem de áreas naturais versus as 

de uso agropecuário extensivo ultrapassam os parâmetros definidos pela legislação, ficando as 

áreas naturais com 8,9% e a áreas de uso agropecuário extensivo com 75,06%. Outro cenário 

bastante pertinente e a cerca da intervenção antrópica na manha urbana da região, cuja mesma 

possui uma área de 545,04 ha (7,4%), e sofre degradação por intermédio do lançamentos de dejetos 

humanos a céu aberto e poluição por conta do lixo. 
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3.2 Levantamento do Uso e Ocupação do Solo dos Assentamentos Rurais 

Mediante aos parâmetros de uso e ocupação do solo analisados comparamos os mesmos 

com a área de estudo da Bacia do Una, cujo levantamento do uso e ocupação do solo demonstrou 

um total de 45 assentamentos existentes na Bacia Hidrográfica que totalizam uma área de 

26.356,45ha, das quais em média 27,5% são cobertas por algum tipo de formação florestal, 

totalizando 6.589,11ha, que deve ser considerada com Área Legalmente Protegida segundo o 

Código Florestal, Lei nº 12.561/12, situado no Art.3°, que define os parâmetros que levam a tal 

área possuir a RL e a APP. 

3.4 Valor dos serviços ambientais em Assentamentos Rurais na Bacia do Uma 

Tabela 1 – Comparação da implantação do REDD em Reais. 

 
Tonelada de carbono Implementação Lucro 

Dólar Americano (US$) 5,5 2,00 3,5 

Real (R$) 12,37 4,5 7,87 

Tabela 2- Comparação de custos do mecanismo REDD em Reais 

3.5 Passivo ambiental existente na área da bacia, em termos de cobertura vegetal 

Tabela 3 - Passivo Ambiental na área da Bacia do Una 

 

 

 

4. Conclusões 

Para a Bacia do Una a alternativa que melhor se enquadra para a obtenção de tais 

benefícios foi através da captura de carbono, o qual o mecanismo REDD foi o eleito para o mesmo. 

A partir dos dados é notório que o valor que seria obtido pela captura daria suporte ao governo 

local para movimentar a economia e ajudar a população local, cujas dependem diretamente da 

região para o seu sustento.  

  US$ R$ 

Tonelada de Carbono 20.959.015 47.157.783,75 

Implantação do REDD 7.621.460 17.148.285 

Lucro  13.337.555 30.009.498,75 

Valor obtido pelo total de Hectares (Há/ano) 444.585,16 1.000.316,61 

Duração do REDD (30 anos) 1.127 2.535,75 

R$   Hectares Total 

8.537,24 * 599,009 R$ 5.113.883,50 
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Sendo assim, a conservação de tais áreas e de extrema importância, porém, para isso, deve-

se haver um engajamento político e social, que se enquadra nas alternativas da construção de um 

plano de manejo para tais áreas e a inclusão da população nas atividades dos mesmos 
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Resumo 

Este estudo teve como objetivo verificar se existem diferenças na estrutura de abundância 

das espécies vegetais lenhosas nos estágios de plântula/juvenil entre borda e interior do fragmento 

urbano do Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI) e do fragmento rural da Usina São José (USJ), 

ambos de Mata Atlântica e localizados em Pernambuco. Para amostragem da vegetação foram 

plotadas em cada fragmento 20 parcelas de 2,5 X 2,5 m interespaçadas a cada 17,5 m, sendo 10 na 

borda e 10 no interior. As parcelas da borda foram instaladas ao longo de transectos de 100 m 

perpendiculares ao limite da floresta e as do interior alocadas a uma distância de mais de 300 m do 

limite da floresta. Todos os indivíduos lenhosos com circunferência ao nível do solo menor que 3 

cm dentro das parcelas foram catalogados, identificados e medidos. Nas 20 parcelas do PEDI 

foram registrados 930 indivíduos, o que correspondeu à densidade total de 74.400 ind.ha¯¹ e nos 

125 m² da mata da USJ foram contabilizados 530 indivíduos e  densidade total de 39.840 ind.ha¯¹. 

Para os dois fragmentos o ambiente de interior florestal apresentou maior densidade total, 

mostrando um padrão de diminuição da densidade das comunidades de borda, possivelmente 

decorrente das mudanças abióticas ocasionadas nessa condição florestal. As variações também 

estiveram presentes entre as espécies de maior densidade tanto entre condições do mesmo 

fragmento quanto entre fragmentos. 

Palavras–chave: floresta úmida; efeito de borda; plântulas; lenhosa; comunidade.  

 

1. Introdução 

A maioria das pesquisas realizadas na Floresta Tropical Atlântica estuda a vegetação 

lenhosa na fase adulta, ou seja, analisa o componente arbóreo da floresta (OLIVEIRA-FILHO e 

FONTES, 2000). Alguns poucos trabalhos incluem essas plantas no estádio juvenil ou aquelas que 

compõem o sub-bosque da floresta (GOMES-WESTPHALEN et al., 2012). Assim, apenas 

recentemente o estádio de plântulas vem sendo incorporado nos estudos, tendo em vista a 

necessidade de elucidar questões relativas ao potencial regenerativo da floresta. Mesmo diante da 

sua importância pesquisas com regenerantes incluindo as plântulas são complexos devido a 

dificuldade de identificação a nível específico, uma vez que boa parte dos indivíduos das várias 

espécies ainda não passaram por uma diferenciação morfológica (NEGRELLE, 2006). 
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Diante do exposto, objetivou-se com este estudo, verificar se existem diferenças na 

estrutura de abundância das principais espécies vegetais lenhosas nos estágios de plântula/juvenil 

entre borda e interior de fragmentos protegidos de Mata Atlântica, situados ao longo de um 

gradiente urbano-rural de uso de terra. Pretende-se responder as seguintes perguntas:1) È a 

regeneração influenciada pelo efeito de borda? 2) o tipo de matriz leva a mudanças na estrutura de 

abundância das comunidades regenerantes? 

 

2. Material e Métodos 

 O trabalho foi desenvolvido em dois fragmentos de Floresta Tropical Atlântica protegidos 

pelo Governo do Estado de Pernambuco como Unidades de Proteção Integral, sendo um localizado 

na área urbana da Região Metropolitana do Recife, denominado Parque Estadual Dois Irmãos, que 

possui 387,4 ha e o outro sob influência de uma matriz rural de cultivo de cana de açúcar, 

denominado Refúgio da Vida Silvestre Mata da Usina São José (RVS Mata da Usina São José), 

que possui 298,78 ha (SEMAS et al., 2011). 

A fitofisionomia relacionada aos dois fragmentos é de Floresta Ombrófila Densa. O clima 

da região é, segundo Köppen do tipo As‟, quente e úmido, com precipitação entre julho de 2013 e 

junho de 2014 de 2.285,8 mm em Recife e 1.576,6 mm em Igarassu e temperatura em torno de 

24ºC (APAC, 2014). Os solos são classificados como uma associação de Argissolo Vermelho 

Amarelo e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico.  

A implantação das unidades amostrais ocorreu em dois ambientes nos dois fragmentos 

florestais: ambiente de borda e ambiente de interior. Para amostragem da vegetação foram plotadas 

em cada fragmento 20 parcelas de 2,5 x 2,5m, interespaçadas a cada 17,5 m, sendo 10 parcelas na 

borda e 10 no interior de cada fragmento. As parcelas da borda foram instaladas ao longo de dois 

transectos de 100 m perpendiculares ao limite da floresta (MURCIA, 1995; GOMES et al. 2009). 

Já as parcelas do interior foram instaladas em dois transectos de 100 m que se distanciaram 10 m 

entre si e foram alocados a uma distancia de mais de 300m do limite da floresta (GOMES et al. 

2009). Dentro de cada parcela foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com circunferência 

no nível do solo menor que 3 cm (CNS ≤ 3 cm). 

A identificação taxonômica ocorreu por meio de literatura específica, consulta ao Herbário 

Professor Vasconcelos Sobrinho (PEUFR) da UFRPE e foi adotado o sistema Angiosperm 

Philogeny Group II (APG II, 2003). 

 Para cada população foi calculada a densidade absoluta (DA), densidade relativa (DR), 

frequência absoluta (FA) e frequência relativa (FR). Os dados obtidos dos indivíduos amostrados 

nas parcelas foram coletados durante visitas esporádicas, ocorridas em dezembro de 2013 e abril de 

2014. 
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3. Resultados e Discussão 

Nos dois ambientes (borda e interior) estudados no PEDI, foram registrados 930 indivíduos 

lenhosos no estádio de plântula em 20 parcelas (125 m²), o que correspondeu à densidade total de 

74.400 ind.ha¯¹. No entanto, enquanto em 10 parcelas do ambiente de borda (62,5 m²), registrou-se 

418 indivíduos, correspondendo à densidade total de 66.880 ind.ha¯¹, no ambiente de interior, 

foram encontrados 512 indivíduos, indicando que a densidade total foi de 81.920 ind.ha¯¹, ou seja, 

a área de interior teve densidade superior a borda em 22,48%, corroborando com estudos já 

realizados por BENITEZ-MALVIDO (1998) que analisou os impactos da fragmentação sobre a 

comunidade de regenerantes lenhosos na borda e no interior de trechos de Floresta Tropical 

Atlântica do estado do Amazonas, Brasil.  

Nos ambientes de borda e interior pesquisados no RVS Mata da Usina São José foram 

contabilizados 530 indivíduos lenhosos no estádio de plântula em 20 parcelas amostrais (125 m²), 

correspondendo à densidade total de 39.840 ind.ha¯¹. Porém, enquanto em 10 parcelas de borda 

(62,5 m²), constatou-se 249 indivíduos, totalizando 39.840 ind.ha¯¹, no ambiente de interior, foram 

registrados 281 indivíduos, perfazendo a densidade total de 44.960 ind.ha¯¹, ou seja a área de 

interior teve densidade superior a borda em 12,85%, condizendo com resultados encontrados na 

borda e no interior do fragmento do PEDI. 

Contudo, as densidades estimadas da borda e do interior verificadas nos fragmentos do 

PEDI e do RVS Mata da Usina São José são bem superiores as constatadas por Gomes et al. (2009) 

ao comparar a estrutura do sub-bosque lenhoso em um ambiente de borda e dois de interior em 

dois trechos de mata atlântica de Igarassu (PE), que constatou resultados inferiores a 33.000 

ind.ha¯¹ em todos os ambientes.  

As três espécies que apresentaram maior densidade absoluta e relativa na borda do 

fragmento do PEDI por ordem decrescente foram respectivamente: Protium heptaphyllum (13.120 

ind.ha¯¹; 19,60%), Licania sp.1 (11.680 ind.ha¯¹; 17,50%),  Brosimum guianense (8.000 ind.ha¯¹; 

12,00%). E no ambiente de interior, em ordem decrescente, foram as espécies: Eschweilera ovata 

(8.640 ind.ha¯¹; 10,50%), Hellicostyles tomentosa (8.480 ind.ha¯¹; 10,40%, Payparola 

blanchetiana (6.080 ind.ha¯¹; 7,42%). 

Para o fragmento RVS Mata da Usina São José, as três espécies que se destacaram por suas 

elevadas densidades absoluta e relativa na borda por ordem decrescente foram: Myrcia silvatica 

(6.720 ind.ha¯¹; 16,87%), Indeterminada 1 (4.320 ind.ha¯¹; 10,84%), Sorocea hilarii (3.840 

ind.ha¯¹; 9,63%). Já no ambiente do interior, em ordem decrescente, foram: Aspidosperma discolor 

(8.160 ind.ha¯¹; 18,15%), Brosimum guianense (3.520 ind.ha¯¹; 7,82%), Guapira opposita (2.080 

ind.ha¯¹; 4,62%). 
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4. Conclusões 

 A heterogeneidade ambiental causada pelas matrizes circundantes e por condições 

microambientais de cada habitat (borda e interior florestal) pode está contribuindo para um padrão 

de diminuição da densidade das comunidades de borda e para as diferenças nas abundâncias 

populacionais das espécies de maior densidade serem distintas tanto entre condições do mesmo 

fragmento quanto entre fragmentos.  
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Resumo 

A erosão hídrica é considerada um dos principais processos responsáveis pela degradação 

física do solo, uma vez que desagrega e transporta as partículas com maior facilidade. O processo 

de erosão consiste no desprendimento, carreamento e deposição das partículas de sedimentos, 

sendo responsável pelo surgimento de sulcos, voçorocas e pelo assoreamento dos rios. A 

determinação das perdas de solo por escoamento superficial é essencial para o entendimento e 

quantificação dos processos de transporte de sedimentos. E um ponto positivo que está presente 

nas pesquisas de perda de solo por erosão hídrica é o simulador de chuvas que vem sendo utilizado 

para proporcionar simulações em condições que nem sempre podem ser representados 

naturalmente em campo. De forma que o estudo tem como objetivo avaliar o comportamento das 

condições hidráulicas do escoamento sob chuvas simuladas e de declividade e taxas de cobertura 

morta na superfície do solo na erosão em entressulcos. De acordo com os resultados iniciais a 

erosão que está existindo é em entressulcos e o solo descoberto sofre mais a ação da chuva 

favorecendo o escoamento superficial 

Palavras chave: escoamento superficial, perdas de solo, transporte de partículas 

 

1. Introdução 

A erosão consiste no processo de desprendimento e transporte das partículas do solo, 

constituindo-se na principal causa da degradação dos solos trazendo, como conseqüência, prejuízos 

ao setor agrícola e ao meio ambiente, com reflexos tanto econômicos quanto sociais (Amorim et 

al., 2001). Erosão é o processo de desprendimento e arraste das partículas do solo causado pela 

água e pelo vento; entre os fatores que influenciam na magnitude do processo erosivo, estão as 

chuvas, a infiltração, a topografia do terreno, cobertura vegetal e a natureza do solo (Bertoni & 

Lombardi Neto, 2005). A erosão do solo, portanto, é um processo complexo que envolve vários 

fatores, de forma e magnitude variáveis, conforme o local de ocorrência (Carvalho et al., 2009). 

A chuva é considerado um dos principais agentes ativos no processo da erosão hídrica, 

sendo de extrema importância avaliar a resposta do solo às diferentes precipitações, tanto em 
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termos do volume precipitado quanto pela duração e característica do evento, assim como, avaliar 

o potencial da cobertura morta no controle do processo erosivo. Associado ao potencial erosivo, o 

perfil dessas precipitações se torna elemento fundamental nos estudos de perda de solo, uma vez 

que as características das chuvas mudam de região para região. 

 

2. Materiais e Métodos  

As intensidades médias das chuvas simuladas foram determinadas através de um conjunto 

de 10 pluviômetros, colocados ao acaso ao lado da área útil das parcelas experimentais. As taxas de 

perdas de solo e a concentração de sedimentos foram determinadas pela pesagem do material que 

será coletado durante 10 segundos em sacos plásticos com capacidade de 1 L, em intervalos de 3 

minutos.  

O solo utilizado foi coletado nos municípios de Barreiros Zona da Mata Sul Litorânea de 

Pernambuco e Belo Jardim Agreste Central de PE. Os tratamentos aplicados foram às doses de 

cobertura morta de 100; 200 e 300 g m
-2

 de resíduos de Feijão Guandú, para uma declividade de 

5%. O resíduo de matéria seca da parte aérea da cultura foi pesada colocando-se 10% a mais da 

dosagem recomendada, sendo posteriormente cortada em fragmentos de 2 a 3 cm, para uma melhor 

acomodação. A distribuição da palha na parcela foi de forma homogênea. Tendo um total de 3 

repetições para cada tratamento. 

Os ensaios foram realizados no IFPE campus Vitória de Santo Antão, constituindo-se na 

avaliação das taxas de erosão obtidas sob chuvas simuladas em parcelas na forma de bandejas 

metálicas confeccionadas em chapas de zinco com as dimensões de 1,0 m de comprimento, 0,5 m 

de largura e 0,1 m de profundidade, sendo a maior dimensão no sentido do declive, e a extremidade 

inferior delimitada por uma calha coletora. Foram determinadas as Características Hidráulicas do 

Escoamento superficial, de acordo com os dados obtidas durante as chuvas simuladas. 

 

3. Resultados e Discussões 

Devido aos problemas com o desenvolvimento do projeto, onde não conseguimos 

financiamento por órgãos de fomento, para a construção do simulador de chuvas.  E em 

dependendo da disponibilidade do simulador de chuvas da UFRPE, onde o mesmo só foi 

disponibilizado no dia 05 de junho do corrente ano, para realizarmos os testes, os dados estão 

sendo analisados e serão apresentados no CONIC quando da apresentação do plano de trabalho. 

 Os dados são otimistas, pois observa-se que os valores obtidos apresentam Re < 500 e Fr < 

1 evidenciando que os regimes de escoamento para os tratamentos já analisados apontam que o 

regime de escoamento foi laminar lento. Que caracteriza o tipo de erosão que está existindo é a 

erosão em entressulcos. Alvo de estudo do projeto de pesquisa. 
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 As intensidades médias das chuvas estão em torno de 49,59 mm h
-1

, observado nas leituras 

dos pluviômetros, mostrando que as chuvas são uniformes e apresentam o mesmo padrão de 

intensidade média, o que acarreta numa análise mais real das comparações entre as chuvas testadas.  

 Com relação as taxas de cobertura do solo, com quantidades determinadas de Feijão 

guandú por parcela, observou-se um retardamento no início do escoamento nos dados coletados, 

quando comparados com o solo completamente descoberto, que evidenciará as máximas perdas de 

solo para estes eventos de chuva. 

 Na Figura 1a, percebe-se que o escoamento em solo descoberto o volume de enxurrada que 

é mais intenso do que no solo com cobertura de feijão guandú com 300 g m
-2

 em contato direto 

com o solo. Na Figura 1b, verifica-se a existência pós chuva de micro canais ou caminhos 

preferenciais de escoamento da lamina d‟água indicados nas setas. O que evidencia que durante a 

ocorrência das chuvas o escoamento busca caminhos de baixa pressão favorecendo o seu percurso, 

aumentando com isso as perdas por erosão 

 

  

 

 

 

 

 

 

a       b 

Figura 1. Efeito da chuva sobre um solo descoberto 

4. Conclusões 

Os resultados iniciais obtidos neste trabalho permitem concluir que: 

1. O escoamento superficial gerado através de chuva simulada nestas parcelas com Cobertura 

de Feijão Gaundú indicando baixos valores do número de Reynolds e o número de Froude 

produziram regimes de escoamento laminar lento; 

2. De acordo com os resultados iniciais a erosão que está existindo é em entressulcos; 

3. O solo descoberto sofre mais a ação da chuva favorecendo o escoamento superficial.  
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Resumo 

 Neste plano de trabalho a Janela Interativa- JI foi utilizada como recurso pedagógico para 

difusão de conteúdos temáticos sobre Educação Ambiental no âmbito do mercado de Casa 

Amarela. Também serviu como instrumento de coleta de dados informativos para o planejamento 

de educação ambiental continuada não formal neste espaço, a exemplo do Fórum para criação da 

agenda 21 Local e exposições orais sobre economia verde e Plantas medicinais. Como ampliação 

das discussões realizadas no âmbito do mercado foi criado o blog educativo para disseminar o 

trabalho de educação ambiental realizado. O blog criado teve  o intuito de aumentar a visibilidade 

da mesma levando as discussões para um ambiente virtual, além das informações sobre 

sustentabilidade, consciência ecológica, gerenciamento de resíduos sólidos, conflitos 

socioambientais, uso de plantas medicinais, aproveitamento integral dos alimentos e educação 

ambiental. De uma forma geral Resgata o conteúdo trabalhado no  Projeto  maior Ação 

Interdisciplinar para sustentabilidade socioambiental de Mercados Públicos na região 

metropolitana do Recife, visando maior sensibilização para os impactos ambientais existentes em 

Mercados Públicos. 

Palavras–chave: sustentabilidade, educação e comunicação 

 

1. Introdução 

A Janela interativa (JI) é parte integrante de um grupo de ações realizadas pelo grupo 

interdisciplinar, este, desenvolve um extenso trabalho de conscientização e educação ambiental em 

diversos segmentos, como economia verde, plantas medicinais ,educação ambiental, 

gerenciamento de resíduos sólidos, segurança alimentar, conflitos socioambientais, arte educação, 

otimização do uso de recursos e substratos, descarte adequado de residuos, aproveitamento integral 

dos alimentos entre outros aspectos realizados pelo grupo nos diagnósticos socioambientais. 

Ainda, com a idéia do projeto a JI é um instrumento que permite as pessoas deixarem seu 

recado ecológico para o mundo através das redes sociais, por meio de registros fotográficos, 

expressões escritas ou verbais. A estética da JI está firmada no reuso de materiais e na 

interdisciplinaridade, pois devido ao processo de complexidade das temáticas ambientais, para 

haver adequação dos temas de estudo a problemática ambiental, teria que ter um caráter 

interdisciplinar de seu método de ensino. (AMARAL, 2007, p. 113). 
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2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Este estudo apresenta caráter experimental que objetiva a ampliação de conhecimento na 

área de educação, comunicação, arte e interatividade com fins de conscientização ecológica através 

do projeto JI. 

O caráter explicativo da pesquisa buscou identificar e entender as causas dos fenômenos 

estudados. Buscaremos estratégias metodológicas no aprofundamento do estudo de três categorias 

centrais: Design, Arte e educação Ambiental que são de grande importância no processo de 

aproveitamento dos materiais sólidos que serão reconceituados em instrumentos pedagógicos e 

ampliados a partir a mídia informatizada, o blog que construimos. 

 

3. Resultados e Discussão 

No que se refere à contribuição da janela interativa para o desenvolvimento de uma 

sensibilização ecológica em mercados públicos, o ensaios realizados no âmbito desta pesquisa, 

observamos grande aceitação e interesse do publico por este recurso apresentando-se como aspecto 

facilitador para a inserção de temas ambientais com fins educativos conforme relatamos no 

paragrafo anterior.  

Quanto a influência da JI na interdisciplinaridade e nas relações pessoais no âmbito do 

projeto ela contribuiu em diferentes eventos a exemplo da 1º Oficina para construção de agenda 21 

local, realizada no dia 09 de maio de 2014, que faz parte do Projeto Interdisciplinar Uma Ação para 

a Sustentabilidade em Mercados Públicos da Região Metropolitana do Recife – PE, tema pesquisa 

pela bolsista Angélica Bandim sob a orientação do Profa Tereza Dutra, cujo projeto tem foco na 

formulação da agenda 21 local para Mercados Públicos. 

A fim de ter uma percepção do nível de consciência dos participantes do referido fórum 

sobre as temáticas ambientais nos fóruns realizados no Mercado de Casa Amarela analisamos 

mensagens deixadas ao planeta através da Janela Interativa. Os resultados que apresentamos a 

seguir foram agrupados a partir de proximidades temáticas. Dentre os principais problemas 

apontados estavam relacionados a falta de adequação da infraestrutura, coleta de lixo deficiente, 

pouca divulgação do mercado como possível ponto turístico para incentivo de frequentação da 

comunidade, falta de comprometimento da população e governantes para utilização adequada 

destes espaços, manutenção de suas estruturas conforme requer um comportamento 

ecologicamente formado. 

4. Conclusões 

Do ponto de vista teórico, a pesquisa contribui para o desenvolvimento de novas pesquisas em 

áreas afins ou cujo objeto de estudo seja o Projeto JI. Do ponto de vista prático, este estudo permite 
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um aprofundamento nas questões centrais e essenciais da mesma, promovendo uma avaliação, 

principalmente da comunicação visual nela envolvida.  

No que diz respeito à sociedade, o projeto presta contribuições ao fomentar a sensibilização 

ecológica e promover a sustentabilidade. A perspectiva estética da janela, bem como dos produtos 

gráficos das ações do grupo interdisciplinar, desempenham o papel fundamental de despertar o 

interesse das pessoas, sendo o ponto de partida para o início da sensibilização ecológica. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência agronômica do biofertilizante 

elaborado com torta de filtro e bactéria promotora do crescimento em plantas (Psedomonas 

fluorescens) frente a outras fontes de matéria orgânica (esterco bovino) e fertilizante comercial 

solúvel no crescimento e desenvolvimento da alface. O experimento foi conduzido em vasos em 

ambiente protegido, no IFPE, Campus Vitória de Santo Antão, a variedade utilizada foi a alface 

lisa vitória verdinha. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e quatro repetições, sendo controle (T0), fertilizante químico (T1), biofertilizante (T2) 

e esterco bovino (T3), Ao final do ciclo com 35 dias foram avaliadas a altura da planta (HP), 

matéria fresca da parte aérea (MFPA) e matéria fresca da parte radicular (MFPR). As plantas 

tratamento T2 apresentaram o melhor desenvolvimento diante de todos os parâmetros avaliados em 

relação às demais. O biofertilizante avaliado mostrou-se ser uma boa alternativa para a adubação 

da cultura da alface. 

Palavras-chave: Biofertilizante; Pseudomonas fluorescens; vitória verdinha 

 

1 Introdução 

Dentre as folhosas, a alface é mais consumida, por possuir baixo valor calórico, boa fonte 

de vitaminas e de sais minerais, conquistando sua importância na dieta humana (OSHE et al., 

2001).Os benefícios gerados pelas rizobactérias promotoras do crescimento em plantas (RPCPs) 

podem ser verificados em diversas culturas, onde podemos destacar a alface que teve promoção de 

crescimento quando tratadas com Pseudomonas fluorecens (FREITAS et al., 2003). Para esta 

cultura também observaram aumentos significativos na matéria fresca, quando foram tratadas com 

Pseudomonas fluorescens e Bacillus pumilus (GASONI et al., 2001). 

Além das RPCPs a torta de filtro (resíduo da indústria canavieira), pois possui elevado teor 

de cálcio, quantidade significativas de micronutrientes e cerca de 50 % do teor de fósforo da torta 

pode-se considerar disponível para planta o restante será mineralizado lentamente (ROSETTO & 

SANTIAGO, 2005). 
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O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência agronômica do biofertilizante elaborado 

com torta de filtro e bactéria promotora do crescimento em plantas frente a outras fontes de matéria 

orgânica (esterco bovino) e fertilizante comercial solúvel no crescimento e desenvolvimento da 

alface. 

 

2 Materiais e métodos 

O experimento foi realizado IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, localizado no 

município de Vitória de Santo Antão. As sementes da alface, lisa variedade vitória verdinha, foram 

semeadas em bandeja de isopor com 200 células, contendo substrato preparado com composto de 

solo e esterco bovino na proporção 2:1. O transplantio foi feito 20 dias após a semeadura. As 

plantas foram colocadas em vasos com capacidade para 5 litros contendo 6 kg de solo, em 

ambiente protegido. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e quatro repetições conforme a seguir: Controle (T0) – Apenas solo; Fertilizante 

Químico (T1) – NPK na forma de ureia, super fosfato simples e cloreto de potássio; (T2) – torta de 

filtro mais inóculo bacteriano; Esterco bovino (T3). 

O fermentado bacteriano foi preparado 24 h antes de ser inoculado na torta de filtro, onde 

foram transferidas duas alíquotas de uma cepa de P. fluorescens, para um erlenmeyer contendo 

caldo BHI, que posteriormente foi colocado em estufa por 24h a 36º C. Sendo 300 ml do 

fermentado diluído em 400 ml de água, procedendo-se em seguida a inoculação na torta de filtro 

até que o material atingisse umidade próxima a da capacidade de campo. A irrigação foi feita por 

aspersão e o solo utilizado foi obtido no próprio Instituto, as adubações foram determinadas de 

acordo com a recomendação para a cultura no estado de Pernambuco (IPA 2008).    

Ao final do ciclo da cultura foram avaliadas as seguintes características: altura da planta 

(HP), peso da matéria fresca da parte aérea (MFPA) e da matéria fresca sistema radicular (MFSR). 

Os resultados obtidos foram avaliados por meio de análise de variância, comparando-se os 

tratamentos através do teste de média (Tukey), a 5% de probabilidade utilizando-se o Software 

STATISTICA 7.0. 

 

3 Resultados e discussões 

 As plantas que receberam o tratamento com biofertilizante apresentaram melhor resultado 

para altura de plantas que os demais tratamentos, apresentando diferença estatística para o 

fertilizante químico e o esterco bovino. Isto possivelmente pode ter ocorrido devido à atuação da 

bactéria promotora do crescimento em plantas presente no biofertilizante utilizado. A presença desse 

grupo na rizosfera de alface frequentemente resulta em maior crescimento das plantas dessa espécie 

(FREITAS et al., 2003).  
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 Para os dados de matéria fresca da parte aérea (MFPA), o tratamento com biofertilizante 

apresentou os melhores resultados em relação aos demais tratamentos analisados. Já foram 

verificados aumentos significativos de matéria fresca em alface quando se inoculou Pseudomonas 

fluorescens (GASONI et al., 2001). 

  No que diz respeito à matéria fresca do sistema radicular (MFSR), o biofertilizante 

elaborado com bactéria promotora do crescimento proporcionou efeito positivo não diferindo do 

fertilizante químico. Estes resultados corroboram como os obtidos por Sottero et al., (2006) que 

verificaram afeito positivo na massa de raízes de plântulas de alface mediante inoculação de 

Pseudomonas fluorescens. 

 

4 Conclusão 

Nas condições experimentais avaliadas, o biofertilizante elaborado com torta de filtro e 

bactéria promotora do crescimento em plantas, apresentou maiores resultados de altura de plantas e 

matéria fresca da parte aérea, não diferindo para o fertilizante químico quando se analisou a 

matéria fresca do sistema radicular, indicando assim ser uma alternativa promissora para adubação 

na cultura da alface. 
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Resumo 

Este trabalho se propôs a investigar e abordar o perfil dos egressos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática e o Tecnólogo em Gestão Ambiental, tendo como objetivo realizar 

uma análise comparativa entre as duas modalidades de ensino a distância e presencial do IFPE. 

Assim foi realizado um estudo nas duas modalidades, inicialmente feito por meio da pesquisa 

bibliográfica, precedido da pesquisa exploratória e descritiva, buscando identificar e conhecer os 

ambientes de aprendizagens, bem como os recursos didáticos utilizados, os motivos que 

ocasionaram a escolha de uma das modalidades, o tempo de dedicação aos estudos, o nível de 

dificuldade e exigência nos cursos nas duas modalidades, além da explanação das principais 

diferenças encontradas nos dois ambientes educacionais. Assim foi aplicado um questionário 

contendo doze questões objetivas que foram analisadas através de métodos qualitativo e descritivo, 

levando em consideração o sigilo de identidade dos entrevistados. Demonstrou-se às principais 

diferenças entre e semelhanças entre os estudantes da educação a distância e presencial, bem como 

trazermos um pouco da estória da EAD tanto no âmbito do mundo como do Brasil, e também no 

ceio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco IFPE. 

Palavras–chave: Aprendizagem; Educação; Modalidades de Ensino 

 

1. Introdução 

A EaD trata-se de uma modalidade de ensino que teve seu auge com os novos avanços 

tecnológicos, recentemente implantada pelo IFPE tem ganho forte credibilidade diante do contexto 

educacional. O IFPE aderiu a essa nova modalidade de ensino desde 2007 e atualmente tem 

buscado cada vez mais aprimorar a formação profissional de seus docentes. 

Diante do que foi apresentado surge à investigação acerca do perfil dos egressos nas 

modalidades à distância e presencial, assim como no campo de atuação da área profissional, 

visando buscar elementos que nos permita avaliar o processo de formação dos cursos superiores do 

IFPE na modalidade à distância e o aperfeiçoamento dos mesmos, pressupõe-se que a formação 

profissional a distância não apresente significativas diferenças quanto ao egresso presencial e é 

com esse premissa inicial que se propõe conhecer as características e necessidades dos egressos 

dos cursos superiores a distância ofertados pelo IFPE. 
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Este projeto teve como foco principal fazer um levantamento de dados, analisá-los e 

interpreta-los e em seguida comparar as modalidades de ensino à distância e/ou presencial, quanto 

à formação profissional dos egressos dos Cursos Superiores de Licenciatura em Matemática e 

Tecnologia em Gestão Ambiental do IFPE, visando melhorias para o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

2. Materiais e Métodos  

Foram realizadas pesquisa bibliográfica visando fundamentar a pesquisa nas modalidades 

presenciais e a distância, bem como identificar o perfil dos discentes nas duas modalidades de 

ensino. Precedido pela pesquisa exploratória onde foi feito o levantamento de dados e informações 

acerca das indagações propostas, além do uso da pesquisa descritiva, onde foi feito a observação, 

analise, classificação e interpretação dos dados coletados. 

A pesquisa teve como campo de exploração um universo composto por 52 estudantes divididos 

em: 

 14 alunos do Curso de Licenciatura em Matemática modalidade EaD 

 14 alunos do Curso de Gestão Ambiental Modalidade Presencial 

 14 alunos do Curso de Gestão Ambiental Modalidade EaD  

Para coleta dos dados foi aplicado na EaD um questionário que se encontra no quadro I. O 

mesmo contem 12 questões fechadas que servirão de base para análise comparativa entre ambas as 

modalidades. Diante dessa análise foi feito a interpretação das informações colhida e elaborado o 

perfil dos estudantes EaD e Presencial dos Cursos de Licenciatura em Matemática e Tecnólogo em 

Gestão Ambiental do IFPE. 

Os dados foram avaliados segundo o método qualitativo, usado quando se deseja 

identificar e analisar um ambiente natural como fonte direta de dados. Ainda foi feito o uso dos 

métodos descritivos, visando analisar o comportamento dos indivíduos nas duas modalidades 

estudadas. 

 

3. Resultados e Discussão 

A EaD tem proporcionado a ampliação do processo de ensino aprendizagem, 

possibilitando aos estudantes autonomia na busca pelo conhecimento, entretanto estudar a distância 

não significa apenas mudar de metodologia, requer mudanças de hábitos, planejamento e tempo 

para estudos, nela o aluno por si é construtor do seu aprendizado e para isso é preciso dedicação, 

espontaneidade e independência nos estudos. 
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Não se retendo apenas ao ambiente acadêmico, precisando recorrer ao auxílio de outros 

recursos, fontes de pesquisas que variam entre: livros, apostilas, vídeo- aulas, artigos, resumos, 

periódicos entre outros. Diante disso a falta do professor é um fator bastante relevante que tanto 

pode ter influências positivas como negativas. A distância física tem peso fundamental para alguns 

estudantes, muitos deles se veem desnorteados e consequentemente vão perdendo o estímulo e 

abandonam o curso.  

Enquanto que outros se sentem motivados pelo fato de não esta cara a cara com o 

professor, buscam perguntar mais, se entrosam com mais facilidade no ambiente acadêmico e 

acabam por crescerem gradativamente na aprendizagem, tornam-se pesquisadores e construtores de 

seu conhecimento. 

Diferentemente do ensino a distância, a modalidade presencial requer um outro perfil de 

estudantes, aquele com maior disponibilidade de tempo para estarem em lugares fixos, e horário 

planejado. O ensino presencial tem credibilidade indiscutível no âmbito educacional, possui uma 

ampla quantidade de estudantes e o fato de se ter o professor diariamente em sala de aula é 

fundamental na hora de escolhê-lo.  

Embora o ensino presencial não tenha a presença constante de recursos tecnológicos, é 

possível ver em estudos que os alunos também sentem a necessidade de buscar outros recursos 

didaticos não se retém mais apenas ao livro didático. Podemos perceber que o ensino presencial é 

mais interativo, existe maior socialização no ambiente de sala de aula, busca-se desenvolver 

atividades em grupos, duplas, trios e isso torna a aprendizagem bastante construtiva e produtiva. 

Porem estudar presencialmente não é tarefa fácil, são quantidades de horas bastantes relevantes 

para quem o escolhe e esse tem sido um dos fatores pelos quais os estudantes estão buscando outra 

modalidade de ensino.  

Portanto virmos que tanto a modalidade presencial quanto a distância tem seus pontos 

crescentes e decrescentes, não é possível dizer qual delas é a melhor ou pior, pois tudo depende do 

perfil de quem opta por uma delas. Ambas são modalidades de ensino que destacam-se 

fundamentalmente dentro da educação nacional e mundial, não apresentam diferenças 

significativas, a construção do aprendizado dar-se produtivamente nas duas. 

 

4. Considerações Finais 

A EaD é uma modalidade de ensino que vem crescendo em todos os níveis, observou-se que ela 

proporciona aos estudantes uma maior autonomia para o desenvolvimento de seus conhecimentos 

acadêmicos. No ensino presencial, já podemos notar que as aulas não se tratam apenas de quadros, 

professores e livros. É possível ver um novo contexto dentro do ensino presencial, principalmente 

com os usos de novos recursos midiáticos e construtivo.  
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Percebemos que não tem sido tão significativa a diferença entre a formação acadêmica dos 

estudantes da EaD e do Presencial, portanto busca-se almejar a maior homogeneidade imaginável. 

Foi possível vermos quais os pontos que os diferencia e os assemelha tudo isso em busca de uma 

aprendizagem igualitária, construtiva e satisfatória. 
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Resumo  

 Introdução: A obesidade representa, na atualidade, um problema de saúde pública de 

magnitude considerável, quer pela associação às outras doenças crônico-degenerativas, quer pela 

prevalência crescente tanto na infância como na fase adulta, o que pode constituir um processo 

epidêmico. A obesidade é considerada atualmente como um dos principais problemas de saúde 

pública, sendo responsável por um aumento substancial da morbimortalidade. A antropometria 

tem-se mostrado um instrumento importante para a avaliação do estado nutricional de indivíduos 

de vários grupos etários, uma vez que proporciona informações sobre medidas físicas e 

composição corporal, além de ser um método não invasivo, de baixo custo, de fácil e rápida 

aplicação. Objetivo: Identificar o estado nutricional da comunidade do IFPE, Campus Pesqueira 

por meio de medidas antropométricas (peso e altura), IMC, circunferência da cintura, 

circunferência do quadril, razão cintura-quadril. Metodologia: Este estudo é classificado como 

descritivo de corte transversal quantitativo. A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Pesqueira. Resultados: Serão 

apresentados por meio de tabelas e gráficos, que poderão subsidiar estratégias de intervenção 

direcionadas à melhoria da qualidade de vida desta clientela. Conclusão: A partir dos achados da 

presente pesquisa, procurou-se, por meio das Oficinas de Educação em Saúde realizadas com essa 

população, reverter a situação encontrada, conscientizando-a dos riscos de desenvolvimento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que são as principais causas de morbidade, 

mortalidade. 

Palavras–Chave: antropometria, estado nutricional, Índice de Massa Corporal (IMC), medidas 

antropométricas, obesidade 

 

1. Introdução 

A obesidade é uma doença crônica relacionada às mudanças de comportamento, 

principalmente quanto à alimentação e à atividade física. Afeta desfavoravelmente a saúde e a 

qualidade de vida do indivíduo e, consequentemente, gera mais custos para a sociedade e para o 

governo (WHO, 2003). 

A antropometria tem-se mostrado um instrumento importante para a avaliação do estado 

nutricional de indivíduos de vários grupos etários, uma vez que proporciona informações sobre 
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medidas físicas e composição corporal, além de ser um método não invasivo, de baixo custo e de 

fácil e rápida aplicação. Estudos epidemiológicos têm utilizado variáveis antropométricas como 

forma de avaliar o estado nutricional. Nesses, as variáveis antropométricas comumente utilizadas 

são: peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), perímetros (braço, panturrilha) e dobras 

cutâneas (tricipital, subescapular) (ACUÑA; CRUZ, 2004; MENEZES et al., 2008). No âmbito da 

saúde pública, os dados antropométricos são de grande utilidade na identificação de grupos que 

necessitam de intervenção nutricional e funcionam como instrumento de vigilância nutricional 

(BATISTA et al., 2002; CERVI et al., 2005). 

 

2. Metodologia 

Este estudo é classificado como descritivo de corte transversal quantitativo, uma vez que 

produz “instantâneos” da situação de saúde da população investigada a partir da avaliação 

individual da condição de saúde de cada membro da comunidade ou da população estudada. 

Aos participantes foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que 

estavam explicados os objetivos da pesquisa, a garantia do anonimato e a possibilidade de 

desistência da mesma, caso julgasse necessário. Foi montado um banco de dados e realizada 

análise quantitativa das informações mediante processo sistematizado em base estatística.  

Os dados foram coletados por meio de entrevista individual face a face com os 

participantes selecionados por categorias, e o registro das informações foi efetuado utilizando-se 

um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizadas em 

blocos por conjuntos temáticos, os quais incluíram variáveis sociodemográficas e aferição das 

medidas antropométricas (peso, altura), objetivando-se classificar o estado nutricional através do 

Índice de Massa corporal (IMC) e circunferência da cintura e do quadril para verificar-se a relação 

cintura-quadril (RCQ).  

 O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFPB sob o número CAAE: 04808512.1.0000.5185.  Dessa maneira, a investigação 

atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do  Conselho Nacional de Saúde 

referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando-se 

os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência.   

3. Resultados e Discussão  

Observando-se a Tabela 1 abaixo registrada e levando-se em consideração o ponto de corte 

sugerido pela recomendação da World Health Organization (WHO – 1998), foram analisadas três 

categorias: IMC ≥ 25 “acima do padrão recomendado”, IMC 18,5 – 24,9 “dentro do padrão 

recomendado” e IMC ≤ 18,4 “abaixo do padrão recomendado”. É possível perceber que os 

discentes encontram-se no padrão recomendado, pois 66,9% estão nesta condição. Em 

contrapartida, 74% dos docentes e 58% dos funcionários estão acima dos padrões recomendados. 



 

229 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

Isso significa que esta parcela da população apresenta-se com sobrepeso ou obesidade. Diante 

dessa constatação, conclui-se que há necessidade de ser realizada uma intervenção, visando-se a 

corrigir as distorções nutricionais encontradas. 

 

TABELA 1 - Estado Nutricional, de acordo com o IMC, da Comunidade do IFPE – Campus 

Pesqueira: Discentes, Docentes e Funcionários Administrativos, 2013/2014 

Variável 

IMC 

                                 População 

Discentes 

dos Cursos 

Superiores 

Docentes Funcionários 

Administrativos   

Total 

*Acima do padrão 

recomendado 

77(21,2%) 39(74%) 29(58%) 140(32%) 

**Dentro do 

padrão 

recomendado 

229(67,3%) 14(26%) 20(40%)_ 263(59%) 

***Abaixo do 

padrão 

recomendado 

39(11,5%) 0(%) 1(2%) 40(9%) 

Total 340(100%) 53(100%) 50(100%) 443(100%) 

* IMC 25 ** IMC 18,5 – 24,9 *** IMC 18,4 

Quanto aos resultados encontrados em relação à razão cintura-quadril (RCQ), observou-se 

que 50% dos discentes do sexo feminino matriculados no Ensino Médio apresentaram risco de 

Doenças Cardiovasculares, enquanto 70% do sexo masculino não apresentaram esse risco. Quando 

são observados os dados relativos aos discentes dos cursos superiores, verifica-se que eles 

apresentam risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares, sendo 54% do Bacharelado em 

Enfermagem, 31% da Licenciatura em Física e 15% da Licenciatura em Matemática. Quanto aos 

docentes, 50% apresentam risco elevado e 50% risco muito elevado de doenças cardiovasculares. 

Quanto aos funcionários administrativos, 72% apresentam risco elevado e 28%, risco muito 

elevado.  

Diante desses resultados, pode-se perceber que a população do IFPE – Campus Pesqueira, 

além de apresentar um percentual elevado de sobrepeso e obesidade, também apresenta risco 

elevado de desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Portanto, faz-se necessário realizar uma 

mudança nos hábitos alimentares bem como a inserção da prática de atividade física na rotina de 

toda a comunidade como medidas preventivas.  

 

4. Conclusões  

Os dados aqui apresentados revelam que a população estudada necessita de atenção 

especial, principalmente quanto ao ganho de peso excessivo, sendo possível identificar o excesso 
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de peso como condição nutricional mais prevalente e fator de risco de aparecimento das doenças 

crônicas não transmissíveis. Portanto, a realização da avaliação nutricional como prática habitual 

possibilita identificar os indivíduos que se encontram em risco nutricional, podendo-se estabelecer 

programas de intervenção que tenham como objetivo reduzir esses riscos.   
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Resumo 

A grandeza dos problemas socioambientais relacionados à urbanização, industrialização e 

utilização de recursos naturais tem crescente impacto sobre a saúde e o ambiente. Diante desse 

fato, o presente relatório buscou discutir a relação entre ambiente, saúde e território no Complexo 

Industrial de Suape baseando-se na identificação de fatores que determinadas atividades produtivas 

geram ao meio ambiente e a saúde de populações inseridas no território de Suape. Para o 

desenvolvimento do relatório, foi necessário pesquisa de campo, dados secundários e levantamento 

bibliográfico sobre a temática da saúde ambiental e dos conflitos socioambientais. Como resultado 

do estudo, pretende-se fornecer subsídios para outros estudos científicos, além de contribuir com 

possíveis ações que intervenham sobre os riscos e agravos à saúde, visando a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Palavras Chaves: Grupos de Risco, Meio Ambiente, Saúde ambiental, Vulnerabilidade Social 

 

1. Introdução 

O atual modelo de desenvolvimento econômico brasileiro tem vivenciado grandes 

transformações, resultando em novas formas de produção e ocupação territorial, através do avanço 

do capital sobre a natureza, comercializando seus bens e serviços que sustentam as comunidades de 

vida, inclusive a humana. Neste contexto, esta forma de acumulação gera conflitos territoriais e 

incide fortemente na determinação do processo saúde-doença, com graves implicações sobre a 

vida, o adoecimento e a morte, especialmente dos grupos sociais vulnerabilizados como os 

indígenas, comunidades tradicionais, trabalhadores de baixa renda, moradores de áreas vulneráveis 

socioambientalmente, etc...  

Este quadro se caracteriza pela desigualdade na distribuição dos bônus e ônus do progresso 

conhecido como injustiça ambiental, que desafia a ciência e as práticas acadêmicas, as políticas 

públicas e os grupos sociais que se organizam em resistência e em defesa de direitos. 
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Dessa forma, problemas ambientais decorrentes desse comportamento conformam sistemas 

complexos nos quais intervêm processos sociais, econômicos e políticos (AUGUSTO, 2005). 

Neste contexto, os problemas ambientais se acumulam e representam situações de risco, com 

impactos crescentes na qualidade do ar, da água, do solo e na saúde da população (PORTO, 1997). 

De acordo com Reis et al. (2012), apesar do desenvolvimento humano ligado ao processo 

de urbanização e industrialização ser analisado positivamente, percebe-se que o mesmo se tornou 

um problema de saúde pública e, mais especificamente, da saúde ambiental, pois esse crescimento 

nem sempre foi acompanhado de melhorias sociossanitárias, e os desafios persistem. 

Em Pernambuco, o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros – Suape 

tem recebido, nos últimos anos, uma série de investimentos tanto do setor público quanto do 

privado, gerando um grande ciclo de desenvolvimento. Sua importância estratégica vai além do 

Estado e é considerado como um importante indutor do desenvolvimento regional. Situado na 

porção Sul da Região Metropolitana do Recife, distante cerca de 40 quilômetros da capital, está 

entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, com acesso a partir da BR-101 e da 

PE-60. Já o Território Estratégico de Suape compreende oito municípios: Cabo de Santo Agostinho 

e Ipojuca (Zona de influência direta); Jaboatão dos Guararapes, Escada e Moreno (Zona de 

influência indireta); Ribeirão, Sirinhaém e Rio Formoso (PERNAMBUCO, 2012). 

Essa concentração de investimentos representa uma boa perspectiva de desenvolvimento e 

crescimento. Porém, traz no seu bojo, o risco de impactos sociais e ambientais de alta monta, a 

exemplo de degradação ambiental e a migração intensa e irregular que acarreta em aumento da 

demanda por habitação, transporte, serviços sociais, além de infraestrutura e demais serviços, tanto 

para os usos residenciais quanto produtivos (BRAGA; LIMA, 2009).  

Nesse contexto, está inserido o campo da saúde ambiental, compreendida como a área da 

saúde pública afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e às 

correspondentes intervenções relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio 

ambiente natural e antrópico que a determinam, condiciona e influencia, com vistas a melhorar a 

qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista da sustentabilidade (PROJETO de 

INTERVENÇÃO, 2012). 

Por se tratar de uma área estratégica para monitoramento do estado de saúde ambiental da 

população, esse estudo selecionou comunidades no interior do Complexo Industrial de Suape para 

analisar os possíveis fatores de contaminação que podem estar expostas as populações das 

comunidades de Mercês e Massangana, tornando-se necessário o fortalecimento das ações de 

vigilância em saúde ambiental neste território. 

 

 

 



 

233 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

2. Materiais e métodos 

As comunidades estudadas estão inseridas dentro do Complexo Industrial Portuário de 

Suape. Para o desenvolvimento da pesquisa foram necessárias algumas visitas onde, através de 

conversas com alguns moradores e constatações visuais identificamos alguns aspectos sociais, 

econômicos e ambientais que devem ser contemplados no trabalho. A pesquisa bibliográfica foi de 

grande importância para o melhor entendimento sobre a relação entre saúde, ambiente e território e 

os conflitos existentes nas comunidades com o CIPS.  

Foram utilizados dados disponibilizados pelo IBGE, Anvisa, Condepe/Fidem, CPRH, 

FIEPE, Fórum Suape, Petrobras, Datasus, SIM, SINAM, SIH, além de artigos, livros, monografias, 

dissertações, teses e o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) da refinaria. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os contatos com o objeto estudado, a partir da revisão de literatura, reuniões com a 

administração do CIPS e a Sec. De Saúde do Estado de PE possibilitaram, o levantamento e a 

identificação de conflitos sociais de duas categorias: o agrário-fundiário relacionado à questão de 

posse e uso da terra para fins de moradia e produção; e o socioambiental relacionado ao conceito 

de (ACSELRAD, 2004), onde os conflitos socioambientais ocorrem quando são envolvidos grupos 

sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significado do território, onde um dos 

grupos ameaças em relação continuidade das formas sociais de apropriação do seu meio.. 

Além dos conflitos socioambientais, apontamos alguns problemas que podem interferir na 

saúde das comunidades, em específico no Engenho Mercês pela proximidade com a Refinaria 

Abreu e Lima. A atividade do Refino é muito impactante por conta da grande quantidade de 

processos e operações utilizados na extração das frações. Muitos dos compostos utilizados e 

gerados em refinarias saem das unidades de processamento na forma de efluentes líquidos, 

emissões atmosféricas, ou resíduos sólidos. Os principais poluentes emitidos são monóxido de 

carbono (CO), material particulado, compostos orgânicos tóxicos, dentre outros. Outro tipo de 

poluição causada pela refinaria é a sonora, emitida principalmente pelo funcionamento de 

equipamentos, como turbinas e motores, e pela operação de veículos de transporte durante as fases 

de instalação e operação da refinaria (GURGEL, 2009). 

Engenho Mercês 

A comunidade do Engenho Mercês está localizada na Zona Industrial Portuária do CIPS no 

município de Ipojuca e é “cortada” pelas principais vias de acesso à área do porto. Os grandes 

empreendimentos como a Refinaria Abreu e Lima, M&GPolímeros, Petroquisa, etc. estão situados 

nas terras desse antigo engenho, de onde nasce o Rio Tatuoca, cujas nascentes localizam-se na área 

de instalação da Refinaria. Por estar localizada em meio a esses grandes empreendimentos, as 
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famílias da presente comunidade serão realocadas mediante indenização. Essas retiradas vêm 

ocorrendo aos poucos, na medida em que são instalados novos empreendimentos. 

Outro fator que a administração de Suape alega para a realocação dessa comunidade é o 

fato de estar susceptível a alguma contaminação advinda da refinaria, uma vez que, os dutos da 

refinaria Abreu e Lima estão localizados abaixo da comunidade e caso ocorra algum vazamento de 

efluente, a comunidade seria a principal afetada. 

Segundo informações fornecidas pela liderança comunitária, a comunidade possui 

aproximadamente 460 famílias que não vivem mais apenas da agricultura e da pesca por conta da 

chegada e interferência dos grandes empreendimentos em Suape, além da falta de investimentos 

públicos. Entretanto, algumas famílias ainda utilizam os manguezais do estuário do rio Tatuoca 

para a pesca de subsistência, e de árvores frutíferas como o cajueiro, a mangueira, coqueiros... 

Como espaço de “valor de uso”, cuja oferta natural vem diminuindo gradativamente por conta da 

retirada dessa vegetação para a construção das novas empresas, uma vez que, estes são grupos 

vulneráveis no processo da dominação do capital sobre a terra e o campo (ROSSINI, 2009). 

Outros anseios da comunidade são os de serviços sociais, principalmente de serviços 

saúde, pois, não há nenhum posto médico, sendo necessário o deslocamento até os Municípios de 

Ipojuca e do Cabo. Outra carência é a de infraestrutura, uma das reclamações dos moradores a falta 

de calçamento das ruas, em sua maioria de barro, dificultando bastante o acesso quando chove 

(FORUM SUAPE, 2013). É visível que a comunidade está praticamente abandonada pelo poder 

público local. Aos poucos, a comunidade vai sendo cercada por indústrias que dificultam ainda 

mais os principais acessos à localidade. 

Esta falta de políticas públicas nos três níveis de governo e baixa capacidade de atuação 

das vigilâncias em saúde, falta de rigor nas legislações ambientais e trabalhistas, fragilidade de 

políticas intersetoriais, falta de uma política de habitação nos municípios integrada à política de 

desenvolvimento urbano e a autossuficiência organizacional do CIPS não vislumbra o 

compartilhamento de responsabilidades com os municípios de Cabo e Ipojuca, expondo os 

municípios a um crescimento desordenado e agravamento do déficit habitacional (GURGEL, 

2009). 

A pouca participação das comunidades para a discussão e resolução dos problemas locais e 

defesa dos interesses da população devido a tradição rural na região, a presença de pescadores 

tradicionais e a aptidão turística por conta das praias do litoral sul, são fatores  que dificultam uma  

mobilização social eficaz, onde a promessa de desenvolvimento, de geração de emprego e  

especulação imobiliária, são o grande trunfo para criar uma atmosfera pouco reivindicativa e uma 

baixa presença do setor público regulador (GURGEL, 2009). 

Como dito anteriormente, a refinaria está praticamente dentro da comunidade de Mercês, o 

que a médio e longo prazo poderão se tornar um problemas a mesma, pois, o refino, 

armazenamento e transporte do petróleo e derivados poderão contaminar o ambiente e degradar os 
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ecossistema local, já modificados pela expansão da policultura, retirada de madeira, expansão 

imobiliária desordenada, aterramento para construções, pesca predatória, poluição dos estuários 

com consequentes impactos na fauna e flora, além da supressão de manguezal, contribuindo para a 

degradação ambiental. 

Engenho Massangana 

A comunidade do Engenho Mercês está localizada na Zona Industrial Portuária de Suape 

no litoral sul município do Cabo de Santo Agostinho a cerca de 50 Km do Recife. 

Até o presente momento da pesquisa, identificamos alguns conflitos socioambientais 

causados principalmente pela necessidade de expansão e ocupação territorial por parte dessas 

grandes companhias e grupos econômicos internacionais que estão se estabelecendo no CIPS, a 

poluição, a transformação acelerada da paisagem local, dentre outros fatores, constituem problemas 

reais que de uns tempos pra cá, começam a incomodar a comunidade.  

Vale ressaltar que os dez hectares atuais da comunidade estão cercados não só por 

indústrias, estradas e viadutos, mas também por moradias de uma comunidade pobre e desprovida 

de serviços principalmente de saúde, pois, não dispõe de um posto médico e de infra-estrutura uma 

vez que as ruas são de barro e o acesso se torna difícil quando chove; não dispõe de saneamento 

básico, habitações precárias. 

Como citado anteriormente, a consolidação do pólo de Suape começa a gerar outros 

problemas que vem sendo observados na área: insuficiência na infraestrutura, dificuldades de 

acesso, carência de um sistema viário e de transportes que atenda à demanda atual dos que lá 

trabalham. O Engenho está próximo à principal estrada de acesso a Suape que já não é mais 

suficiente para atender o fluxo de veículos, nem tem a manutenção adequada, apresentando 

problemas de congestionamento e falta de segurança para todos que a utilizam. 

Por conta do atual crescimento econômico de Suape, surge à esperança de emprego para 

um grande contingente de trabalhadores e desempregados, observa-se no Engenho Massanga um 

fluxo desordenado através do aumento perceptível no número de invasões e construções 

irregulares. Até o presente momento não houve nenhum problema em relação a essa questão, mas, 

se isto continuar a se desenvolver sem a intervenção do Estado, é certo que futuros problemas irão 

acontecer. 

A instalação de novos empreendimentos implicará numa reconfiguração do território, que 

por consequência, forçara uma nova reestruturação produtiva, ocasionado o fechamento de 

pequenas indústrias e a redução ou extinção de várias atividades de subsistência, como a 

agricultura e a pesca, levando a uma descaracterização sociocultural dessas populações pela perda 

das atividades produtivas com as quais se identificavam 
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Em conclusão, esta migração para o território estratégico de Suape e a construção dos 

empreendimentos em territórios tradicionalmente habitados pela população local promoverão 

pressões migratórias, com consequente descaracterização sociocultural. 

 

4. Conclusão 

Em conclusão ao presente relatório, foi observado que em áreas de grandes 

empreendimentos, como o Complexo Industrial e Portuário de Suape, os desafios são grandes. Os 

processos de desenvolvimento econômico, sobretudo quando ocorrem de modo rápido, interferem 

nas relações entre homem e meio ambiente, determinando ou contribuindo para a existência de 

condições e situações de risco que interferem nos níveis de saúde das populações, influenciando ou 

alterando os perfis de adoecimento e morte das mesmas.  

Diante desse contexto, esse novo cenário industrial vai exigir um sistema de vigilância à 

saúde articulado intersetorialmente, com participação e fortalecimento das organizações sociais, 

capaz de atuar sobre os riscos e evitar o adoecimento da população no entorno do CIPS. Essas 

ações devem ser guiadas pelo princípio da precaução, entendido como o reconhecimento 

antecipado dos riscos e contextos nocivos à saúde, ou seja, a intervenção deve ocorrer antes do 

acontecimento de eventos nocivos e não apenas agir sobre esses, enfatizando a promoção da saúde 

e a prevenção de riscos. 

As ações de vigilância devem focar os ambientes ou contextos onde se desenvolvem os 

processos reprodutivos da vida social, sendo responsável pela observação das mudanças 

significativas ocorridas nas condições de vida da população, que contribuem para transformar a 

situação de saúde, antecipando a direção dessas modificações. 

Compreende-se que a promoção da saúde de toda população, depende da qualidade do 

ambiente e dos modelos de produção em que estes indivíduos se encontram. Desta forma, pensar 

em qualidade de vida implica defender modalidades de desenvolvimento sustentável, que 

enfrentem as crises de desenvolvimento social e ambiental, buscando condições suportáveis de 

crescimento. 
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo discutir a temática dos conflitos socioambientais e sua 

mediação no Mercado Publico de Casa Amarela, localizado em Recife PE. Faz parte de um Projeto 

maior: Uma Ação Interdisciplinar para a Sustentabilidade de Mercados Públicos da Região 

Metropolitana do Recife- PE. Os conflitos são inerentes à vida cotidiana, sendo encontrados em 

todas as esferas e espaços que envolvem a dimensão humana, aparecendo com origens diversas: 

ambiental, política, cultural, social, religiosa entre outros. No Mercado de Casa os conflitos 

identificados em nossa pesquisa estavam relacionados a aspectos estruturais, falta de 

representatividade dos feirantes e problemas de aplicação das taxas pagas pelos feirantes aos 

administradores do Mercado. Reconhecer a origem destes conflitos ajuda no processo de mediação, 

assim como a elaboração de estratégias Educativas baseada na sociologia dos conflitos 

socioambientais. 

  

1. Introdução 

Em função da crescente preocupação com o processo de conservação e descarte de 

produtos e alimentos, intensificam-se as discussões a respeito da sociedade de consumo que 

encontramos atualmente. A questão ambiental impõe a sociedade a buscar novas maneiras de 

pensar e agir, sejam individuais ou coletivas, o que gera assim um novo modelo e caminho para 

suprir suas necessidades. 

Neste contexto surgem assim os conflitos que de acordo com Hampton (1991), o conflito 

começa quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar seus interesses. 

Essa relação entre conflitos sociais e os uso dos recursos naturais (ou a chamada “questão 

ambiental”) tem sido abordada no país, destacando-se uma proposta de formulação de uma 

sociologia dos conflitos ambientais. 

Embora as iniciativas individuais geralmente desencadeiem tais conflitos, eles raramente 

são passíveis de resolução individualizada, no âmbito da espontaneidade do mercado. Ao contrário, 

a sua resolução quase sempre exige formas complexas, inovadoras e duradouras de ação coletiva, 
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como leis, regulamentos, agências públicas especializadas, organizações dos cidadãos, mecanismos 

participativos, saber científico sólido e atualizado, esquemas de monitoramento etc. 

Este plano de trabalho faz parte do projeto: Uma Ação Interdisciplinar para a 

Sustentabilidade de Mercados Públicos da Região Metropolitana do Recife- PE, visando contribuir 

com a sustentabilidade do mercado com ênfase na mediação de conflitos socioambiental.  

Tendo em vista que os conflitos tomam uma parte integral e inevitável a nossa vida 

cotidiana, o fato e que podemos encontrá-los em todas as esferas de nossa vida humana, ambiental, 

política, cultural, social, religiosa e entre todos os tipos de relação humana.   

Dentro desse contexto se faz necessário elaborar estratégias para a mediação de conflitos 

em mercados públicos, tendo em vista que todos os segmentos de nossa sociedade assim como os 

problemas ambientais enfrentados pelos feirantes no seu local de trabalho podem agredir o meio 

ambiente, isto é os recursos naturais e o próprio homem, fazendo assim a utilizar a mediação como 

forma de estimular e diminuir  as resistências ambientais enfrentado pelos feirantes em seu local de 

trabalho. 

 

2. Metodologia 

Adotou-se como metodologia a pesquisa qualitativa, sendo que em sua fase exploratória, 

foram executados levantamentos bibliográficos e documentais. Como trabalho de campo, foram 

realizados observações e registros fotográficos, como também, entrevistas com os atores que se 

dispuseram a colaborar para com o presente trabalho. A partir da elaboração e aplicação de um 

questionário semi estruturado para os feirantes do mercado de Casa Amarela, o mesmo foi 

composto por oito perguntas e aplicados a 25 feirantes, totalizando 50% dos feirantes que 

negociam no interior do mercado. Neste questionário foi possível identificar os principais conflitos 

e seu respectivo modelo de gestão vivenciado no mercado. Para constituir os resultados as 

perguntas foram agrupadas em temáticas semelhantes para uma melhor visualização. A análise da 

literatura e o levantamento de informações permitiram a identificação de algumas perspectivas de 

abordagem dos conflitos socioambientais encontrados no MPCA. 

 

3.Resultados e discussões 

 Diagnostico dos conflitos socioambientais encontrados no mercado público de 

Casa Amarela 

Localizado numas das vias mais movimentadas da Zona Norte do Recife, a Estrada do 

Arraial, o mercado sofre com a falta de espaço para que os clientes estacionem seus carros, com a 

limpeza e acúmulos de resíduos que são gerados ao longo do dia, mas não são recolhidos 

diariamente. Os feirantes ainda colocam a questão da organização do mercado, pois suas 

mercadorias se misturam a outras de ramos diferentes, causam repulsão pelos que frequentam. 
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Outro ponto de reclamação, desta vez dos visitantes, é a falta de higiene nos arredores do mercado, 

bem como a ausência de divulgação do mercado, já que o mesmo possui uma historicidade. 

As taxas pagas pelos feirantes são destinadas a sua manutenção em geral, mas de fato o 

que acontece é uma é desconhecimento pelo feirante onde este recurso é empregado. Os Feirantes 

do MPCA pagam suas contas e seu aluguel à prefeitura, mas não identificam melhoramentos no 

seu campo de trabalho pouco é investido em infraestrutura, manutenção e acesso ao mercado. 

A falta de um representante por parte dos permissionários interfere no processo de 

resolução dos problemas identificados por eles, uma vez que a manutenção básica é apenas o que 

oferecem e ainda enfrentam a ausência de uma fiscalização efetiva. Não há fiscalização que 

intervenha no processo de organização e manutenção. Isto significa que além de não haver 

segurança efetiva no interior do mercado, as reinvindicações nem sempre são atendidas. 

Sensibilização e conscientização dos feirantes a cerca dos conflitos socioambientais. 

As ações de sensibilização são uma ferramenta importante para se fomentar uma mudança 

de atitudes, com vista a comportamentos mais sustentáveis. Apesar da sensibilização por si só não 

levar a mudanças permanentes, é um passo importante para a conscientização dos cidadãos 

relativamente aos problemas ambientais contemporâneos. Esta etapa do projeto se destina a 

mobilizar os feirantes em torno da proposta da sustentabilidade em Mercados Públicos. Seu 

objetivo principal é criar um ambiente equilibrado e propicio à realização de seus trabalhos, assim 

transformando não apenas seu dia-a-dia como também dos que o freqüentam.  

 Proposta de estratégias para a mediação de conflitos em mercados públicos. 

Sendo a mediação um processo voluntário e confidencial em que um terceiro, imparcial, 

ajuda a duas ou mais pessoas, ou ate mesmos grupos em conflito à buscar uma solução 

mutuamente aceitável ao seu problema, podemos ainda corroborar com a definição de Ortega, 

(2002:147), que: A mediação é a intervenção, profissional ou profissionalizada, de um terceiro – 

um especialista – no conflito travado entre duas partes que não alcançam, por si mesmas, um 

acordo nos aspectos mínimos necessários para restaurarem uma comunicação, um diálogo que, é 

necessário para ambas (...) com o reconhecimento da responsabilidade individual de cada um no 

conflito e o acordo sobre como agir para eliminar a situação de crise com o menor custo de 

prejuízo psicológico, social ou moral para ambos os protagonistas e suas repercussões em relação a 

terceiros envolvidos. 

A proposta para a mediação de conflitos deve envolver aspectos relacionados aofenômeno 

pelo qual processamos ativamente uma quantidade limitada de informações do enorme montante 

de informações disponíveis através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de 

outros processos cognitivos, em função da atenção que as pessoas monitoram sua interação com o 

ambiente, estimulando a consciência a adaptar-se à situação na qual se encontram, interligando o 

passado e o presente para dar continuidade às experiências, além de ser o fator crucial para o 

controle e planejamento de ações futuras, com base nessa seleção. 



 

241 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

Entretanto, há informações disponíveis para o processamento cognitivo e para a 

formulação de argumentos e apresentação de teses que se encontram fora do conhecimento 

consciente, existindo, contudo, em um nível pré-consciente. Em Psicologia, denomina-se 

“priming” a técnica que consiste em estímulos específicos ativadores dessas informações, até então 

em estado de latência na mente, resgatando-as do estado pré-consciente para o conhecimento 

consciente. 

No processo de mediação, o bom mediador, é aquele que conduz o processo como 

facilitador da comunicação, iniciando ou facilitando a melhor comunicação entre as partes, como 

facilitador ou avaliador do próprio processo, enquanto estimula o diálogo e a discussão, ou 

estimula soluções ao conflito, deve se valer dessa técnica como maneira de reunir informações e 

identificar interesses, questões e sentimentos das partes com maior eficácia. 

É importante ressaltar aqui a fundamental presença da chamada escuta ativa. O mediador 

garante à parte que fala que ela está sendo escutada, demonstra aceitação das emoções, permite que 

as explore, esclarecendo o que realmente sente e o porquê, além de fisiologicamente estimular a 

liberação de tensão, deixando-a expressar-se emocionalmente. 

 

7. Conclusão 

Diante dos fatos levantados é imprescindível a utilização da mediação de conflitos 

socioambiental como forma de minimizar estes conflitos. A proposta para esta medição é a 

construção de um dialogo, não qualquer diálogo, mas aquele transformador, que objetiva 

essencialmente facilitar a criação colaborativa de novas realidades. 

A proposta do diálogo transformador não busca equalizar as diferenças ou anulá-las, mas 

facilitar a troca de experiências e ressaltar o valor dessas diferenças, da riqueza e variedade de 

sentidos e recursos disponíveis para a construção de novas visões, consensos e alternativas mais 

aptas para a vida. Essa expansão pela troca amplia o campo das possíveis soluções. 

A existência de uma relação de interdependência não é encontrada no mercado, sua 

tipologia se refere aos conflitos em torno dos impactos ambientais e sociais que são gerados pela 

ação humana e os conflitos em torno do valor histórico do mercado. Desse modo buscam-se meios 

alternativos para tratar esses conflitos de ordem ambiental, dando destaque para a mediação que 

segundo Bolzam de Morais e Spengler (2008), permite fazer com que as partes deixem de sentir os 

conflitos a partir do seu ego e busquem compreender as fraquezas e fortalezas de seus problemas, a 

fim de tratar o conflito de forma satisfatória. 
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Resumo 

Introdução: A obesidade é uma condição multifatorial, com componente genético e 

ambiental. O acúmulo de gordura corporal, sobretudo do tipo androide – presente na idade escolar 

e que persiste na adolescência –, exerce efeitos fisiológicos e patológicos com clara influência 

sobre a mortalidade e morbidade na vida adulta. Objetivo: Identificar, na comunidade do IFPE – 

Campus Pesqueira, risco de complicações metabólicas associadas à obesidade, por meio da relação 

cintura-quadril e sua possível associação aos comportamentos relacionados à saúde desta 

população. Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal quantitativo. A seleção dos 

indivíduos se deu por conveniência e a população foi convidada a participar da pesquisa no período 

em que foi realizada a coleta dos dados, levando-se em consideração os critérios de inclusão e de 

exclusão. Foi utilizada a entrevista individual face a face com os participantes, e as informações 

foram coletadas a partir de um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e 

abertas, organizadas em blocos por conjuntos temáticos, que incluíram variáveis 

sociodemográficas, condições de saúde e prática de atividade física, e aferição das medidas 

antropométricas (peso e altura), objetivando-se classificar o estado nutricional por meio do Índice 

de Massa Corporal (IMC) e da circunferência da cintura e do quadril para verificar-se a relação 

cintura-quadril (RCQ). Resultados: Estão apresentados em tabelas e gráfico. Conclusão: Espera-

se que sejam adotadas medidas de intervenção para corrigir as distorções nutricionais encontradas 

e fazer a prevenção das doenças crônicas nesta população. 

Palavra-chave: complicações metabólicas, estado nutricional, medidas antropométricas, 

obesidade, relação cintura-quadril 

 

1. Introdução 

A obesidade é uma condição multifatorial, com componente genético e ambiental. O 

acúmulo de gordura corporal, sobretudo do tipo androide – presente na idade escolar e que persiste 

na adolescência –, exerce efeitos fisiológicos e patológicos com clara influência sobre a 

mortalidade e morbidade na vida adulta (RODRIGUES et al., 2011).  
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Diante disso, a antropometria tem-se mostrado um importante instrumento para a avaliação 

do estado nutricional de indivíduos de vários grupos etários, uma vez que viabiliza a coleta de 

informações sobre medidas físicas e composição corporal, além de ser um método não invasivo, de 

baixo custo, de fácil e rápida aplicação (ENGSTROM, 2002; PERISSIONOTTO et al., 2002; 

ACUÑA; CRUZ, 2004; MENEZES et al., 2008). 

Conforme estudos, a forma como a gordura está distribuída pelo corpo é mais importante 

que a gordura total na determinação do risco individual de doenças. Assim, é fundamental lançar 

mão de indicadores que determinem esse tipo de distribuição: gordura corporal do tipo androide é 

aquela em que o tecido adiposo está concentrado na região abdominal; e gordura corporal do tipo 

ginoide é aquela em que esse tecido se concentra mais na região dos glúteos, quadris e coxas. 

Identificar a distribuição de gordura é de importância clínica, visto que a obesidade androide está 

associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas (WHO, 1998; 

KAMIMURA et al., 2002; TAVARES, et al., 2010). 

 

2. Metodologia 

Os dados foram coletados a partir de entrevista individual face a face com os participantes 

selecionados por categorias, e as informações foram adquiridas utilizando-se um questionário 

semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas organizadas em blocos por conjuntos 

temáticos que incluíram variáveis sociodemográficas, e aferição de medidas antropométricas (peso 

e altura), a fim de classificar-se o estado nutricional por meio do Índice de Massa corporal (IMC) e 

circunferência da cintura e do quadril para verificar-se a relação cintura-quadril (RCQ). Aos 

participantes foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que estavam 

explicados os objetivos da pesquisa, a garantia do anonimato e a possibilidade de desistência da 

mesma, caso julgasse necessário. Foi montado um banco de dados e realizada análise quantitativa 

das informações a partir de processo sistematizado em base estatística. A análise dos dados foi 

processada utilizando-se o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, 

versão 14.0. 

 O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFPB, sob o número CAAE: 04808512.1.0000.5185.  Dessa maneira, a investigação 

atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do  Conselho Nacional de Saúde 

referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando-se 

os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência.  

 

1. Resultados e Discussão 
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TABELA - 01 Medidas antropométricas da comunidade do IFPE – Campus Pesqueira: Discentes dos 

Cursos Superiores, por sexo, 2013/2014 

 

Na Tabela 1 acima registrada, é possível observar que 47,3% apresentam risco elevado e 

41,8%, risco muito elevado de desenvolver complicações metabólicas. A partir dos resultados 

referentes à relação cintura-quadril, constata-se que 10,9% apresentam o tipo de distribuição de 

gordura androide, a qual oferece maior risco para as doenças cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 2, os discentes do Ensino Médio Integrado 

apresentam baixo risco de desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Já a análise da Tabela 3 

indica que 52% dos entrevistados apresentam risco elevado e 20%, risco muito elevado de 

desenvolverem doenças cardiovasculares, enquanto 28% sinalizam síndrome metabólica. 

 

 

 

 

TABELA - 02 Medidas antropométricas da 

comunidade do IFPE – Campus Pesqueira: Discentes 

do Médio Integrado, 2013/2014 

TABELA - 03 Medidas antropométricas da 

comunidade do IFPE – Campus Pesqueira: 

Funcionários administrativos, por sexo, 2013/2014 
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A partir da análise da Tabela 4, é possível perceber que 42,85% apresentaram risco elevado 

e 42,85%, risco muito elevado de desenvolverem doenças cardiovasculares. Quando se observam 

os resultados referentes à relação cintura-quadril, constata-se, para 14,28%, há risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Observando-se o Gráfico 1, verifica-se que, apesar de na população haver um alto 

percentual com peso dentro dos padrões da normalidade (60%), 30,7% apresentam sobrepeso e 

obesidade, um percentual preocupante, uma vez que a obesidade constitui um dos fatores de risco 

de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

 

3. Conclusões 

A partir da detecção desses problemas, pretende-se encaminhar os indivíduos que 

apresentam distúrbio nutricional para serem atendidos pela nutricionista do Campus Pesqueira. 

Além disso, foram realizadas algumas Oficinas de Educação em Saúde. 

Diante desses resultados, conclui-se que há necessidades de realizar-se um estudo mais 

aprofundado a respeito dos hábitos alimentares da comunidade, o que possibilitará uma 

intervenção específica e eficaz, evitando-se, assim, o aparecimento dos distúrbios nutricionais. 

 

5. Agradecimentos 

Agradeço ao IFPE pelo financiamento de Bolsa PIBIC; à Pró-Reitoria de Pesquisa – 

PROPESQ e a todos que fazem a direção do Campus Pesqueira; à minha orientadora, Profª
.
 M

a.
 

Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos; e a toda a comunidade do IFPE – Campus Pesqueira, por ter 

aceitado participar deste estudo. 

 

TABELA - 04 Medidas antropométricas da 

comunidade do IFPE – Campus Pesqueira: Docentes, 

por sexo, 2013/2014 

Gráfico 01- Classificação do Estado Nutricional da 

Comunidade Geral do IFPE – Campus Pesqueira, 

segundo o Índice de Massa Corporal – IMC, 

2013/2014 
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Resumo 

A pesquisa foi realizada na região do Baixo Natuba, município de Vitória de Santo Antão – 

PE, Brasil, que é conhecida pela produção de hortaliças com a utilização de diversos tipos de 

agrotóxicos. Foram realizadas visitas para identificar e diagnosticar como era procedido o manejo 

de agroquímicos pelos produtores rurais da agricultura familiar. Posteriormente foram coletadas 36 

amostras de sangue dos produtores rurais por uma enfermeira cadastrada no Conselho Regional de 

Enfermagem-CRM. O material recolhido foi analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública - 

LACEN PE para aferir os níveis da enzima Butiril Colinesterase (BuChe) e Autil Colinesterase 

(AChe) que são possíveis indicadoras de intoxicação aguda e crônica por agrotóxicos, 

especificamente por organofosforados e carbamatos. Desse modo, as análises mostraram que 53 % 

dos agricultores estavam com níveis abaixo do considerado normal, sendo a ocorrência maior dos 

“resultados indesejáveis” nas mulheres, das quais 67 % apresentaram resultado abaixo do normal 

enquanto os homens apresentaram 33 % de seu contingente abaixo do normal, sinalizando possível 

intoxicação por agrotóxicos nessa região. Assim faz-se necessária intervenção urgente do governo 

para averiguação das causas e investir na prevenção e tratamento por meio de seus diversos órgãos 

competentes.   

Palavras-Chave: Agroquímicos; Colinesterase; Saúde do Trabalhador 

 

1. Introdução 

A contaminação por agrotóxicos é um tema de estudo que vem despertando atenção 

crescente, tendo em vista suas consequências para a saúde humana e o risco de degradação do meio 

ambiente, causados por seu uso crescente e, muitas vezes, inadequado. A grande extensão 

territorial, a assistência técnica deficiente no campo e o baixo nível de escolaridade do agricultor 

brasileiro limitam a fiscalização e a aplicação da Lei 7.802 de 11 de julho de 1989, que definem 

regras para o uso de agrotóxicos, assim como também é precária a aplicação das Normas e 

Portarias Estaduais e Municipais. A elevada utilização de agrotóxicos, sem os cuidados 

necessários, tem contribuído para a degradação ambiental e o aumento das intoxicações 

ocupacionais, sendo um dos principais problemas de saúde pública no meio rural brasileiro. O 

presente projeto será desenvolvido na bacia do Natuba, especificamente no baixo Natuba, situado 
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no município da Vitória de Santo Antão – PE, região de maior produção de hortaliças folhosas do 

Estado, com destaque para as culturas de alface, cebolinha e coentro. 

O estado de Pernambuco se encontra entre os maiores produtores e consumidores dessas 

hortaliças. Por meio deste trabalho buscou-se avaliar o nível de contaminação por agrotóxicos nos 

trabalhadores rurais, por meio de amostragens de sangue de agricultores locais, que manuseiam e 

aplicam os agrotóxicos nessas culturas.  

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O presente estudo utilizou uma abordagem qualitativa e quantitativa na sub-bacia do riacho 

do Natuba, município de Vitória de Santo Antão – PE. Foram efetuadas visitas para a localidade 

com o intuito de identificar as formas de manejo do agrotóxico pelos produtores rurais e 

cadastramento dos mesmos para posterior coleta de sangue a fim de verificar se estava ocorrendo 

intoxicação aguda e crônica nessa região por meio da inibição das enzimas Autil e Butiril 

Colinesterase.  Desse modo, foram coletadas amostras de sangue em produtores rurais da 

agricultura familiar variando o sexo e que aplicaram os agrotóxicos a menos de 24 horas para o 

diagnóstico ser mais preciso e eficiente. Através dos exames da colinesterase plasmática (BuChe) e 

eritrocitária foi possível monitorar possíveis casos de intoxicação ocupacional por agrotóxicos 

especificamente os organofosforados e carbamatos, uma vez que conforme Vasconcelos (2011) 

existem dois tipos de colinesterase: a eritrocitária ou autil colinesterase (AChe) e a colinesterase 

plasmática ou butiril colinesterase (BuChe) que expressam de forma específica a intoxicação 

crônica e aguda dos agricultores por agrotóxicos, respectivamente.    

Para isso os exames foram realizados utilizando o método cinético enzimático e vários 

pontos de corte para definir intoxicação: o critério oficial (Norma Regulamentadora 7- NR7), ou 

seja, redução de 50% da BChE e outros parâmetros como a redução de 20% a 30% conforme 

descrito por Faria et al (2009). 

Entre uma visita de campo e outra e entre as coletas do material para análise delimitou-se a 

área de estudo e fez o seu reconhecimento, logo em seguida foram feitas revisões bibliográficas, 

levantamento de dados e comparações com outros artigos a partir dai observamos resultados a 

respeito do uso de agrotóxicos na saúde dos trabalhadores. Foi realizado também um diálogo com 

os agricultores a fim de obter mais informações, respostas e dados para a pesquisa, através da 

conversa com os agricultores foram questionados o uso dos agroquímicos e questões pertinentes à 

saúde dos próprios. 

 

3. Resultados e Discussão 

Com os resultados dos exames de sangue onde se apura o nível da enzima colinesterase, 

identificou-se uma grande problemática já que os resultados são alarmantes.  
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As análises mostraram que 53 % dos agricultores estavam com níveis abaixo do 

considerado normal, sendo a ocorrência maior dos “resultados indesejáveis” nas mulheres, das 

quais 67 % apresentaram resultado abaixo do normal enquanto os homens apresentaram 33 % de 

seu contingente abaixo do normal, sinalizando possível intoxicação por agrotóxicos nessa região. 

Assim faz-se necessária intervenção urgente do governo para averiguação das causas e investir na 

prevenção e tratamento por meio de seus diversos órgãos competentes. 

Conforme observado, é preocupante a questão dos agrotóxicos na região de Natuba 

sabendo das suas consequências imediatas e a longo prazo. Sendo assim, é preciso que haja uma 

mudança efetiva no estilo de produção baseado na agricultura tradicional do município de Vitória 

de Santo Antão para a busca de uma agricultura alternativa que segundo Silva (2004) “privilegia a 

diminuição dos insumos químicos usados na agricultura, bem como promove uma relação mais 

equilibrada entre o homem e o meio ambiente natural”. (Marques et al 2013)    

 

4. Conclusões 

Com o a pesquisa foi possível observar que o nível de contaminação dos trabalhadores 

rurais tem um alto nível, isso decorre de uma série de fatores como a falta de escolaridade dos 

agricultores, a falta de instruções técnicas e o não uso dos equipamentos de proteção individual na 

hora de manejo do agrotóxico. Tudo isso acarreta uma degradação do meio e um aumento de 

intoxicação para os trabalhadores.  É necessária uma intervenção no campo, de forma que se possa 

contribuir para uma melhora na saúde dos agricultores e reduzir os danos causados ao meio 

ambiente. 

A partir do que foi observado na pesquisa espera-se poder esta contribuindo com uma 

melhora tanto na saúde do trabalhador como para a diminuição da degradação do meio. As 

informações pertinentes à pesquisa são de grande valia para o mundo acadêmico, já que 

identificam uma problemática de suma importância, que visa à saúde publica e a saúde do planeta. 
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Resumo 

Este trabalho propõe um estudo de natureza comparativa utilizando de um levantamento 

dos procedimentos realizados em uma clínica de médio/grande porte de medicina nuclear em 

Recife, com o objetivo de fornecer subsídios para estabelecer os níveis de referência sobre as 

atividades administradas nos exames de diagnóstico para determinados radionuclídios em 

comparação com os estabelecidos pela IAEA. Desta forma, foram selecionados 10 exames de 

cintilografia fornecidos na dada clínica num período de 6 meses datados de setembro de 2012 a 

fevereiro de 2013. As variáveis envolvidas no estudo foram o tipo de radiofármaco utilizado, a 

atividade administrada, o número de exames realizados no período anteriormente citado e idade 

média dos pacientes por tipo de exame. Os resultados mostraram um crescimento constante na 

procura dos exames selecionados, dentre eles a cintilografia ossea, que destaca-se como o 

procedimento mais comum. Os resultados também indicam que as atividades administradas aos 

pacientes são mais elevadas do que as recomendadas pela IAEA na maioria dos exames. Assim, 

sugere-se que os protocolos sejam revisados a fim de reduzir a dose nos pacientes sem reduzir a 

qualidade da imagem. 

Palavras–chave: cintilografia, atividade administrada, medicina nuclear. 

 

1. Introdução 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que se utiliza de fontes abertas de 

materiais radioativos (radioisótopos) para formar imagens diagnósticas, de órgãos e/ou do corpo do 

paciente, ou para fins de tratamento. E, ao contrário da maioria dos métodos radiológicos que dão 

maior ênfase na avaliação anatômica dos órgãos, esta modalidade tem capacidade de obter imagens 

funcionais dos órgãos estudados permitindo a visualização da atividade funcional de neoplasias em 

tecidos.  

O emprego do radionuclídeo, associado a determinado fármaco, produz um radiofármaco 

específico. Os radiofármacos são substâncias ou compostos químicos formados pela combinação 

de radionuclídeos e dos fármacos, preparadas de forma satisfatória para o uso humano, com 

propriedades de conduzir o composto ao local de interesse. A escolha do radioisótopo a ser 

empregado em um determinado exame exige um profundo conhecimento metabólico, bioquímico e 
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fisiológico, uma vez que a substância utilizada deve possuir uma identidade funcional com as 

substâncias naturais do organismo humano. 

Contudo, a atividade necessária para a formação dessas imagens e realização do exame é 

específica para cada procedimento. Sendo de grande importância se enfatizar que essas quantidades 

são as atividades dos radiofármacos. Essas recomendações são decretadas pela International 

Atomic Energy Agency (IAEA) na administração nos pacientes para a realização dos exames. Essa 

mensuração da dose (atividade) tem como padrão o paciente adulto, homem, com o peso de 70 kg. 

O que oferece a alguns pacientes fora desse intervalo padrão (mais magros ou mulheres) uma 

possível exposição desnecessária ou insuficiente de radiação. Havendo, nesses casos, a imposição 

de se estimar as atividades empregadas nos exames e destacar se há a necessidade de rever os 

protocolos empregados nos serviços de medicina nuclear do estado. 

 

2. Materiais e Métodos  

A avaliação da exposição desta população em específico devido a esse tipo de exame tem 

seus limites de dose recomendados pela International Atomic Energy Agency (IAEA) recomenda 

níveis de referência para procedimentos diagnósticos. E, em medicina nuclear, esses níveis são as 

atividades dos radiofármacos administradas aos pacientes (adulto padrão). Padrão esse 

determinado como: homem, paciente adulto com 70 kg; estando, portanto, alguns pacientes foram 

desse intervalo padrão. Estando alguns pacientes, mais magros ou mulheres, possivelmente sendo 

expostos desnecessariamente ou insuficientemente à radiação ionizante. Um exemplo de 

procedimento na medicina nuclear que nota-se a presença deste grupo, fora dos padrões estipulados 

pela IAEA, é da cintilografia óssea. Sendo este um dos procedimentos mais realizados nas clínicas 

de medicina nuclear e de acordo com os dados coletados no início deste trabalho, é o segundo 

exame mais realizado.  

Por esta importância e valores expressivos de utilizações, este projeto selecionou esse 

procedimento para ser discorrido com maior amplitude. Tendo este exame possíveis características, 

que determinam uma estimativa de dose diferente da prescrita pelos órgãos competentes. Os 

registros fornecidos pela clínica escolhida, foram coletados por um período de tempo de 6 meses. 

Essa coleta se deu por meio de um banco de dados que estava contido as informações dos pacientes 

(nome, idade, sexo, exame), sendo extraídos para essa pesquisa apenas a idade, sexo e exame. 

Preservando a integridade do paciente. E em sequência, de forma mais direcionada, um 

questionário com perguntas específicas para os pacientes que realizavam a cintilografia óssea. Este 

questionário foi respondido pelos pacientes momentos antes da realização do exame. Fornecendo 

informações para fomentar a estimativa de dose, base deste projeto. 
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3. Resultados e Discussão 

Inicialmente foram estipulados parâmetros para a coleta de dados e a análise dos mesmos. 

Com isso, a delimitação do tempo de coleta resultou em 6 meses, datados do mês de 

Setembro/2012 a Fevereiro/2013. Com o princípio de que todos os exames de diagnóstico tinham 

como radionuclídeo o tecnécio 
99m

Tc.  

Neste primeiro momento os dados reunidos, foram segmentados entre idade, sexo e 

procedimento diagnóstico. Dentre a grande variedade de procedimentos, foram apurados os 

seguintes exames: Cardiovascular – 1525 exames, Óssea – 1497 exames, Renal – 168 exames, 

Renograma – 123 exames, Cerebral – 27 exames, Pulmonar – 29, Hepático – 27 exames, Vias 

Biliares – 11 exames, Tireóide – 105 exames, Paratireóide – 42 exames (Gráfico 1). Totalizando 10 

procedimentos com 3542 exames averiguados. 

Logo após, se analisou as atividades referenciadas nas bulas dos fármacos destes 

procedimentos descritos pela ICRP e comparados com as da IAEA que recomenda níveis de 

referência e, em medicina nuclear, esses níveis são referentes às alíquotas de atividades 

administradas aos pacientes (adulto padrão) que possibilitam a obtenção de imagens com qualidade 

para o diagnóstico com a menor dose ao paciente. Que variaram, em média, por um fator de 1,9, 

destacando-se a Hepática (4,6), Cardiovascular/Esforço (1,2), Cardiovascular/Repouso (0,7), Ósseo 

(2,0), Renal (1,4), Renograma (1,5), Cerebral (1,1), Pulmonar (2,0), Vias Biliares (1,8), Tireóide 

(2,3) e Paratireóide (0,8). 

No entanto, a estimativa da dose não pode realmente ser considerada correta para cada 

paciente em relação a atividade que foi administrada, mas como uma estimativa média de dose. 

Isto, porque não é feito uma dosimetria, e sim, paciente-especificidade. A otimização da atividade 

administrada induz a redução da dose absorvida de órgãos e tecidos. E por vezes, essa redução 

torna-se significativa em comparação com os valores comumente usados. Destacam-se em estudos, 

a redução da dose absorvida na superfície óssea e bexiga em estudos ósseos usando MDP- 99m. 

O qual apresentou uma porcentagem de 82,34% das pacientes abaixo de 70 kg, e os 

17,66% restantes com o peso entre 84 a 95 kg. A altura média foi de 1,68 m e com acima de 80% 

delas possuíam osteoporose e realizava este exame para avaliação de presença o não de metástase. 

Sendo a cintilografia óssea um dos exames mais completos e utilizados para a avaliação e 

rastreamento do carcinoma mamário. O biótipo da mulher pernambucana e, particularmente a 

recifense, é quase predominantemente de estatura baixa e magras. Confirmada nessa pesquisa, com 

mais de 80% das pacientes com o biótipo hipostênico, ou seja, mais magras que o padrão. Sabe-se, 

no entanto, que dependendo do biótipo corporal (astênico, hiperestênico, hipostênico) alguns 

órgãos são distribuídos de maneira diferenciada. Podendo estes órgãos receber uma dose 

diferenciada da que a estudos e sua radiossensibilidade permite. 
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4. Conclusões 

Com a demonstração e constatação dessas características diferenciadas, em específico 

desse grupo. Tem-se a confirmação probabilidade de uma estimativa de dose diferente da usual 

neste exame. O que confirma a necessidade de um estudo mais apurado, com fantomas 

direcionados aos biotipos e característica do público-especificidade. A fim de estabelecer níveis 

futuros de atividades de referência radionuclídicas no estado. Considerando o risco radiológico 

modelo de previsão ICRP 60 mostram que uma dose efetiva de 5mSv é suficiente para fazer com 

que o risco de induzir um tipo de cancro fatal para 0,025% de pacientes expostos. Isto é, com os 

atuais valores de atividade utilizados em vários estudos, um em cada 4000 testes podem induzir 

cânceres fatais em adultos e um em 1.300 crianças. Onde em maior proporção podem aparecer 

outros efeitos estocásticos letais que diminuem a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, 

certas condições exigem até 2 exames anualmente, no mesmo paciente, aumentando o risco. O que 

justifica do ponto de vista da proteção do paciente, realizar estudos de otimização da atividade 

administrada e sua estimativa de dose correspondente. 
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Resumo 

O presente trabalho visa compreender a identidade do curso de Licenciatura em Química 

do IFPE- Campus Vitoria de Santo Antão e o que o diferencia de outros cursos de Química 

oferecidos em outras instituições, passando por definições mais usuais sobre o conceito de 

identidade do ser humano e suas relações com o trabalho, mostrando que cada pessoa tem sua 

individualidade e identificação com área profissional conforme o seu "eu". 

Com relação aos institutos federais, procurou-se analisar a sua institucionalidade, seus 

objetivos tais como: a preocupação da formação política do cidadão, além da sua qualificação 

profissional e a sua preocupação, recente, com a formação de profissionais para a área de educação 

para suprir o déficit ao qual o Brasil está inserido.  

Como referenciais teóricos foram utilizados artigos de Gertrud Nunner Winkler, Romilda 

Ramos de Araujo e Maria Iolanda Sachuk, Antonio Flavio Barbosa Moreira e Regina Celi Oliveira 

da Cunha, Selma Garrido Pimenta. Também foi feita a analise documental dos Projetos de 

Construção da Licenciatura em Química- IFPE/Campus Vitoria de Santa Antão e da Licenciatura 

em Química- UFPE/Campus Recife.  

Palavras–chave: identidade, licenciatura, instituto federal, profissional, docente. 

 

1. Introdução 

1.1. Identidade 

Identidade é uma questão discutida em vários ramos das ciências sociais, assim têm-se varias 

definições sobre esse conceito de identidade. Segundo Mercer apud Hall “A identidade somente se 

torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é 

deslocado pela experiência da duvida e da incerteza.” (MERCER, 1990- apud HALL, 2011, p.9). 

Sendo assim, trazemos a ideia que “a identidade não é um dado imutavel nem externo, que possa 

ser adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado.” (PIMENTA, 

1997, p. 6). 

Segundo Vianna apud Moreira e Cunha:  

“(...) A identidade deve ser entendida como um processo que dá à constituição do 
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sujeito maior importância, não devendo ser entendida como algo estático e 

definido”. Assim podemos entender que a identidade pessoal é construída continua 

e diariamente a partir de um “conjunto de representações do eu pelo qual o sujeito 

comprova que é sempre igual a si mesmo e diferente do outro.” (VIANNA, 1999, 

p.51- apud MOREIRA e CUNHA, 2008, p. 5). 

Reforçando a ideia de que a identidade é construída continuamente de maneira dinâmica, 

WINKLER afirma que “o individuo não é mais determinado por decisões tomadas de uma vez por 

todas, mas sim por uma multiplicidade de escolhas, as quais toma diariamente e que confrontam 

seu estilo de vida e com isso sua identidade (...)” (WINKLER, 2010, p.59). 

1.2. Identidade profissional 

A identidade pessoal influência diretamente a escolha profissional do individuo. A 

construção da identidade profissional de cada um está relacionada às escolhas tomadas durante a 

sua vida e das atribuições sociais que possui aquela profissão. Sendo assim, “uma identidade 

profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos 

significados sociais da profissão.” (PIMENTA, 1997, p. 07). 

1.3. Identidade e formação docente 

Com relação à formação docente, os cursos de licenciatura deveriam desenvolver o seu 

currículo de forma a aproximar mais a realidade da escola da formação dos futuros docentes para 

que os mesmos possam trabalhar melhor as contradições presentes na prática social de educar, 

contribuindo para gerar uma nova identidade docente nos estudantes de licenciatura (PIMENTA, 

1997). Essa identidade docente, segundo Pimenta, é construída “pelo significado que cada 

professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus 

valores, de seu modo de situar-se no mundo (...)”(PIMENTA, 1997, p. 07). 

Os alunos ao chegarem no curso de formação docente, já possuem uma ideia sobre que é 

ser professor, os desafios que é ensinar a crianças e jovens agitados, em escolas precárias, com, 

muitas vezes, má remuneração financeira e desvalorização da carreira docente. Sabem mais não se 

identificam como o ser professor. “O desafio, então, posto aos cursos de formação inicial é o de 

colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se 

como professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor.”  (PIMENTA, 1997, p. 07).  

 

2. Materiais e Métodos  

 Pesquisa bibliográfica sobre Identidade e identidade profissional docente.  

 Analise Documental dos projetos de construção de curso da Licenciatura em 

Química- IFPE/ Campus Vitoria de Santa Antão e Licenciatura em Química- UFPE/ Campus 

Recife.  
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 Elaboração e Analise de quadro comparatório entre os Projetos Pedagógicos dos 

dois cursos.  

 

3. Resultados e Discussão 

Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica e uma analise documental 

dos projetos de construção de curso (PCC) da Licenciatura em Química- IFPE/ Campus Vitoria de 

Santa Antão e Licenciatura em Química- UFPE/ Campus Recife. 

3.1.  A nova institucionalidade do IFPE 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados em dezembro de 

2008 pela Lei 11.892/2008, mais conhecida como Lei dos Institutos. Segundo a Lei dos Institutos: 

    “O foco dos Institutos Federais é a promoção da justiça social, da equidade, do 

desenvolvimento sustentável, com vistas à inclusão social, bem como a busca de 

soluções técnicas e gerações de novas tecnologias. Estas instituições devem 

responder, de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação 

profissional, por difusão de conhecimentos científicos de suporte aos arranjos 

produtivos locais. Os Institutos Federais podem atuar em todos os níveis e 

modalidades da educação profissional, com estreito compromisso com o 

desenvolvimento integral de cidadão trabalhador.” [Lei 11.892/2008, p.08].  

Nesse parágrafo podemos ver claramente a identidade dos Institutos Federais que tem por 

objetivo dar oportunidade a todas as pessoas, independente se sua classe social, de possuir uma 

qualificação profissional integrada a um ensino básico de qualidade, para assim possibilitar a esse 

individuo uma inclusão social através da educação. 

No seu Artigo 2º os Institutos Federais são descritos como “instituição de educação 

superior, básica e profissional, pluricurriculares e multi campi, especializados na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, [...]”. (11.892/2008, 

p.22). 

Com relação à quantidade de vagas ofertadas aos cursos de Licenciatura, afirma, em seu 

Artigo 8º, que “no desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, 

devera garantir [...] o mínimo de 20% de suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso 

VI do caput do citado Artigo 7º”. 

Em seus cursos de Licenciatura os Institutos Federais buscam uma formação docente 

completa e continuada onde, alem do domínio de sua área do conhecimento o estudante também 

tenha um domínio das disciplinas psicopedagógicas. Visando a formação de um professor reflexivo 

que repensa a sua própria formação na pratica cotidiana. 

3.2. Comparação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em química 

do ifpe e licenciatura em quimica da ufpe. 
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Segundo Mogone - apud Moreira e Silva “A identidade se mantém, modifica-se em uma 

dialética entre o „eu‟ e o „outro‟.” (MOGONE, 2001- apud MOREIRA E SILVA, 2008). Assim, 

para constatar essa dialética entre “o eu e o outro”, no presente trabalho fizemos um quadro 

comparatório (em Anexo) para melhor analisar as diferenças e similaridades entre o curso de 

Licenciatura em Química do IFPE- Campus Vitória e o da Licenciatura em Química da UFPE- 

Campus Recife para identificar os elementos identitários da Licenciatura em Química do IFPE- 

Campus Vitória. 

Neste quadro comparativo podemos analisar os dois cursos a partir de seus Parâmetros Legais, 

Contexto de criação do curso, Descrição da instituição e do campus, Justificativa para a sua 

criação, Princípios norteadores, Objetivos gerais e específicos, Perfil do profissional, Campo 

de atuação profissional, Forma de acesso, Organização curricular, Matriz curricular e 

Fluxograma do curso.  

 

4. Conclusões 

A luz do que estudei sobre identidade e com base nas analises apresentadas, podemos 

observar que o curso de licenciatura do IFPE já apresenta varias características próprias não o 

tornando uma mera copia de cursos mais tradicionais. 

Neste sentido, espero com a minha pesquisa mostrar a importância e a diferenciação dos 

cursos de licenciatura nos Institutos Federais que estão iniciando e buscam se afirmar perante a 

Instituição e a sociedade. Assim, pretendo com esse trabalho auxiliar nessa afirmação da 

identidade das licenciaturas no IFPE. 
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Resumo 

A contaminação por agrotóxicos é um tema de estudo que vem despertando atenção 

crescente, tendo em vista suas consequências para a saúde humana e o risco de degradação do meio 

ambiente, causados por seu uso crescente e, muitas vezes, inadequado. A elevada utilização de 

agrotóxicos, sem os cuidados necessários, tem contribuído para a degradação ambiental e se 

tornando um dos principais problemas de saúde pública no meio rural brasileiro. O presente 

trabalho foi desenvolvido na bacia do Natuba, especificamente no baixo Natuba, situado no 

município da Vitória de Santo Antão – PE, região de maior produção de hortaliças folhosas do 

Estado com o objetivo de estimar a quantidade total dos principios ativos dos agrotóxicos mais 

utilizados na região com potencial para contaminação da água subterrânea, em função da sua 

capacidade de lixiviação determinada pelo índice GUS. Para estimar a quantidade de alguns 

agrotóxicos que foram identificados na área de estudo, fez-se a correlação dos dados referentes as 

classes de usos da terra da bacia do riacho Natuba – PE com os princípios ativos que apresentaram 

maior risco de contaminação, segundo o índice GUS. Como resultado, a quantidade geral 

estimatida dos princípios ativos com maior potencial de contaminação dos recursos hídricos ficou 

em torno de 51 toneladas para uma área total  cultivada com hortaliças de aproximadamente 18,8 

km
2
. 

Palavras–chave: agricultura familiar; bacia do riacho Natuba - PE, modelagem matemática 

 

1. Introdução 

A contaminação por agrotóxicos é um tema de estudo que vem despertando atenção 

crescente, tendo em vista suas consequências para a saúde humana e o risco de degradação do meio 

ambiente, causados por seu uso crescente e, muitas vezes, inadequado (SOARES et al., 2005).   

De acordo com a legislação: Com a promulgação da Lei 7.802, em 11 de julho de 1989, 

regulamentada pelo Decreto 4.074, de 04 de janeiro de 2002 pode-se dizer que o Brasil deu o passo 

definitivo no sentido de alinharem-se as exigências de qualidade para produtos agrícolas 

reclamadas em âmbito doméstico e internacional. 
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O intenso e desordenado processo do uso da terra e o uso excessivo e indiscriminado de 

agrotóxico, provocando contaminação no ambiente e prejudicando a saúde do trabalhador rural 

propiciaram a busca por práticas imediatas na tentativa de controlar os problemas fitossanitários na 

produção das hortaliças do baixo Natuba. Os impactos ambientais decorrentes das atividades 

agrícolas na sub-bacia do Natuba são inúmeros, destacando-se a contaminação e perda de 

fertilidade do solo e contaminação das águas superficiais e subterrâneas, e o monitoramento dos 

recursos naturais pode contribuir para mitigação desses impactos e contribuição para uma atividade 

econômica mais igualitária, holística e participativa, sendo o mesmo a principal ferramenta para 

evitar ou interromper a exposição excessiva a agrotóxicos. 

De acordo com Rodrigues (2006), a horticultura está concentrada em pequenas áreas 

localizadas ao norte e ao sul da cidade de Vitória de Santo Antão e na parte sudeste do município 

de Pombos, sendo uma atividade realizada em pequenas propriedades e praticada em várzeas e 

terraços fluviais, destacando a região de Natuba, correspondente ao trecho inferior a sub-bacia do 

riacho Natuba, onde o cultivo é feito com utilização de irrigação por aspersão e mangueira, sendo 

as hortaliças comercializadas nas centrais de Abastecimento da Vitória de Santo Antão e do Recife.   

 

2. Materiais e Métodos  

2.1  Caracterização da Área 

A pesquisa está sendo realizada na sub-bacia hidrográfica do riacho Natuba, localizada no 

município de Vitória de Santo Antão-PE, com uma população de 121.233 habitantes (IBGE, 2007). 

Natuba é conhecido como “Cinturão Verde do Estado de Pernambuco” pela produção de hortaliças 

e por haver a utilização de diversos tipos de agrotóxicos (NASCIMENTO, 2013). Localizado na 

zona fisiográfica Litoral/Zona da Mata, mesorregião da Mata Pernambucana e microrregião de 

Vitória de Santa Antão. 

A sub-bacia hidrográfica do Natuba ( Figura 01). está situada na zona rural dos municípios de 

Vitória de Santo Antão e Pombos, possuindo uma área de drenagem de, aproximadamente, 39 km2 

(3.874,08 ha), que correspondem a 8,23% da área da bacia do Tapacurá.  O seu curso principal tem 

uma extensão de 17,5 km. A bacia do Natuba é uma sub-bacia do Tapacurá e está dividida em 

Alto, Médio e Baixo Natuba (SILVA, 2006). 
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Figura 01 - Mapa de localização da bacia do rio Natuba, Zona da Mata Centro de Pernambuco. 

 

Fonte: Neto et al, 2011. 

O Baixo Natuba é responsável por uma área de 905,51 ha, com cinco afluentes que somam 

7,35km de rede hidrográfica (BRAGA et al., 1998). Destacam-se na microrregião, características 

importantes como, a fertilidade das terras e a adequada pluviosidade média anual entre 1.008 mm e 

1.395 mm medida pelos postos de Vitória de Santo Antão e Engenho Serra Grande.  

Para estimar a quantidade dos princípios ativos mais utilizados  na bacia e com potencial de 

contaminação das águas subterrâneas foram utilizadas as informações geradas por Nascimento 

(2012) sobre os agrotóxicos e suas respectivas cargas de utilização na bacia em estudo, além do 

potencial de lixiviação dos princípios ativos determinado pelo índice de GUS (EMBRAPA, 2011).  

O índice de GUS é calculado com base nos valores de meia-vida no solo (DT50) e 

coeficiente de adsorção ao carbono orgânico do solo (Koc) do ingrediente ativo, de acordo com a 

Equação 1:  

     

 GUS=log(DT50solo)x(4– log (Koc))                                                    equação  (1) 
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Para estimar a quantidade de alguns agrotóxicos que foram identificados na área de estudo, 

fez-se a correlação dos dados referentes as classes de usos da terra da bacia do rio Natuba – PE 

(Tabela 1) com os princípios ativos que apresentaram maior risco de contaminação, segundo o 

índice GUS. 

Tabela 1. Classes de usos da terra da bacia do rio Natuba, Zona da Mata Centro de Pernambuco 

 

Fonte: Neto et al, 2011 

 

3. Resultados e Discussão 

Na Tabela 2 apresentamos as estimativas para a quantidade dos princípios ativos  de alguns 

agrotóxicos identificados na área de estudo com maior risco de contaminação, segundo o índice 

GUS, para as águas subterrâneas, de acordo com Nascimento (2012), mediante a correlação com os 

dados referentes as classes de usos da terra da bacia do rio Natuba – PE. 

Para tal estimativa adotou-se  que a carga do príncipio ativo  foi aplicada, em média, a cada  

hectare cultivado com hortaliças e que 1km
2
 de área equivale a 100ha.  
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Tabela 2 - Estimativa da quantidade de agrotóxicos com potencial de contaminação de águas subterrâneas na 

bacia do riacho Natuba – PE 

 

Classes de uso da 

terra da Bacia do 

riacho Natuba 

 

Área 

(km
2
) 

 

Área (%) 

 

Principio ativo 

 

Carga em 

Kg ou L 

Estimativa da 

quantidade de 

PA em função 

da área 

cultivada (kg 

ou L) 

Horticultura 2,41 6,2 Thiamethoxam 

Hexazinone + 

Diruon 

       6,2                

        45                                   

        1494,2 

       10.845 

Policultura com 

presença de 

horticultura, 

pastagens e 

frutíferas. 

 

8,84 

 

22,72 

Diacloreto de 

paraquate 

        2         1768 

 

Policultura com a 

presença de pasto 

 

7,63 

 

19,62 

2,4-D Sal 

diametilamina 

        49                   37.387 

 

Como resultado, a quantidade geral estimada dos princípios ativos com maior potencial de 

contaminação dos recursos hídricos ficou em torno de 51 toneladas para uma área total de 

aproximadamente 18,8 km
2  

cultivado com hortaliças. 

O excedente de agrotóxicos aplicados nas áreas agrícolas pode atingir as águas superficiais 

e subterrâneas, contaminando-as (SOARES, et al, 2013). Esta contaminação pode ser através do 

transporte pela água da chuva que escoa superficialmente e pelo solo erodido, sendo levado às 

partes mais baixas da topografia podendo chegar até rios, córregos, lagos e açudes (SPADOTTO, 

2006).  

 

4. Conclusões 

O desenvolvimento de metodologias de monitoramento ambiental baseado em dados 

existentes é de fundamental importância para a resolução das questões do uso de agrotóxicos na 

região de Natuba, visto que o cenário encontrado, por diversos estudos, apontam para graves 

consequências em função do modelo de produção adotado de agricultura tradicional. 
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Resumo 

Este projeto tem como objetivo fazer experimentos utilizando a fibra de coco verde e os 

gargalos de garrafa PET para a construção de enchimentos alternativos para as torres de 

resfriamento, bem como, analisar quantitativamente os impactos socioambientais desses materiais. 

O trabalho parte do pressuposto da eficácia dos enchimentos alternativos em substituição aos 

enchimentos industriais. O enchimento é um componente importante da torre de resfriamento que 

proporciona o obstáculo que a água precisa para ganhar tempo ao receber a corrente de vento e em 

fim se resfriar e ser reutilizada. O reuso da água dentro de um sistema industrial evita o descarte de 

água superaquecida em rios e mananciais aquíferos. Entende-se que um bom desempenho dos 

enchimentos com gargalos de garrafa PET e cascas de coco verde resulte na substituição dos 

enchimentos industriais pelos alternativos, e que isso contribua para a diminuição de resíduos 

sólidos descartados no meio ambiente. Pesquisas literárias e experimentos em laboratório 

trouxeram novos dados e resultados relacionados aos impactos socioambientais negativos causados 

pelo descarte inadequado de plásticos (PET) e cascas de coco. Os experimentos com a minitorre e 

a construção dos enchimentos alternativos foram realizados no laboratório do departamento de 

mecânica da UFPE, uma pesquisa que contribuirá não só para a inclusão de novos modelos de 

enchimentos para torres de resfriamento, com reaproveitamento de materiais descartados de seu 

uso comercial a que foi proposto, e assim contribuir para uma nova política de sustentabilidade e 

reuso. 

Palavras-chave: Casca de coco, Enchimentos, PET, Torres de Resfriamento, Reciclagem.  

 

1. Introdução 

As torres de resfriamento são utilizadas em vários segmentos como, usinas termoelétricas, 

usinas nucleares, frigoríficos, indústrias em geral e instalações de ar condicionado. Nos processos 

industriais a utilidade e consumo de água é grande, assim como o volume de água aquecida, por 

isso a importância de se ter uma torre de resfriamento garante um ciclo fechado no uso da água nos 

processos industriais, pois se trata de água superaquecida e não pode ser despejada nos rios e lagos 

alterando o PH da água do manancial e/ou comprometendo a oxigenação e a biodiversidade. Desde 

que os plásticos conquistaram o mercado de embalagens, os resíduos sólidos vem se acumulando 
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exponencialmente no planeta, ao longo do tempo. A baixa biodegradabilidade do PET propulsou 

estudos visando seu reaproveitamento. O PET – poli (etileno tereftalato) ou poli (tereftalato de 

etileno) é um polímero que foi desenvolvido em 1941 pelos químicos ingleses Rex Winfield e 

James Dickson (BELLIS, 2005).  

As características dos gargalos de garrafa PET fazem dele um ótimo material para o 

enchimento de uma torre de resfriamento. É lavável com jato d‟água, tem uma elevada resistência e 

possui um relevo com saliências desenvolvidas para o sistema de rosqueamento da tampa da 

garrafa o que melhora o percurso da água no enchimento da torre de resfriamento. Já os fios das 

cascas de coco verde permitem a formação de um filme de água podendo ser arranjado de diversas 

formas (TOMÁS, A.C.C. et al.,  2012). As cascas de coco são materiais bastante descartados e 

provenientes das indústrias alimentícias de países tropicais e do consumo de água de coco verde 

nas praias, e seu aproveitamento gera vantagens também no que diz respeito à diminuição dos 

resíduos sólidos. Embora orgânico o resíduo do coco apresente difícil degradação e seu acúmulo 

diminui a vida útil dos aterros sanitários além de produzir bastante gás metano. A fibra do coco é 

uma fibra lignocelulósica obtida do mesocarpo fibroso do coco, fruto do coqueiro (Cocos 

nucifera), cultivado predominantemente no litoral do nordeste brasileiro, onde foi introduzido no 

período da exploração portuguesa.  

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A metodologia consiste em experimentos e análise de dados das pesquisas sobre os 

impactos socioambientais causados pelo descarte do PET e do coco verde, bem como de sua 

reciclagem. O material bibliográfico da pesquisa está na relação das referências. Para analisar a 

eficiência dos enchimentos alternativos construídos com gargalos de garrafa PET e cascas de coco, 

são necessárias duas fases de medições: primeiro são medidas as vazões de água e ar, na entrada e 

na saída da torre, as umidades de entrada e de saída e também a temperatura da água de entrada e 

de saída. Isto utilizando na torre o enchimento industrial. Na segunda etapa de medições utilizam-

se os enchimentos alternativos. O funcionamento da torre (Figura 1) se inicial quando a água entra 

pela parte superior de forma pulverizada e desce pelo interior do enchimento trocando calor e 

massa com o ar induzido de forma natural ou forçado.  
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Figura 1 – Funcionamento básico da torre em estudo. 

Oliveira (2012) observou em seus estudos que a temperatura de entrada da água influencia 

em todas as medições. Pois quanto maior a temperatura da água de entrada, maior o resfriamento e 

a aproximação (approach). Isso mantém a eficiência constante. Verificou também, que a vazão de 

ar tem influencia direta sobre as temperaturas da torre. Em relação aos enchimentos, quanto mais 

superfícies planas mais a eficiência cai, pois é preciso ter uma boa área de contato dentro do 

enchimento, mas que não atrapalhe a passagem do ar. O outro ponto observado é que a vazão de 

água na torre influencia, pois quanto maior a vazão, menor a faixa de resfriamento e maior a 

aproximação (approach), o que reduz e efetividade (OLIVEIRA, 2002).  

Os experimentos desta pesquisa foram realizados pela conexão entre a minitorre e um 

CLP, conectados a um notebook no processador Intel – Core 2 Duo, memória RAM 3GB, disco 

rígido 320GB onde os dados são gravados no HD em formato Excel (.xls) pelo software Elipse 

SCADA (Figura 12) para serem tratados depois. A torre utilizada para ao estudo é uma minitorre de 

resfriamento de tiragem mecânica forçada em contra corrente, modelo HTF (Horizontal de 

Tiragem Forçada) instalada no laboratório de Engenharia Mecânica da UFPE.  

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados do estudo e análise quantitativa dos impactos socioambientais do PET e das 

cascas de coco verde foram obtidos a partir das pesquisas bibliográficas nas fontes pesquisadoras. 
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O impacto ambiental causado pelo PET é desproporcional, leva-se menos de um dia para se 

confeccionar uma embalagem e envasá-la com refrigerante; a mesma embalagem vazia demora em 

torno de 600 anos para se decompôr, após ser depositada em algum aterro sanitário (CEMPRE, 

1997). 

 Em números a reciclagem do PET no Brasil apresenta uma curva crescente. 53%  das 9 

bilhões de garrafas produzidas por ano não são reaproveitadas. Em 2012 atingiu-se o patamar de 

58,9%, aumento de 1,8% em relação ao ano de 2011. Esta pesquisa nos mostrou que quanto maior 

o poder aquisitivo do cidadão, maior o uso de descartáveis e a presença de polímeros no seu lixo, o 

que resulta também numa quantidade maior de resíduos reaproveitáveis. Uma alternativa para 

ajudar o crescimento deste setor seria a criação de campanhas de coleta seletiva, em que o 

consumidor fosse orientado a não colocar as garrafas de refrigerante no lixo, mas sim em local 

separado e pré-determinado, facilitando para os catadores e/ou recicladores e gerando canais de 

logística reversa.  

 Em relação ao coco, a produção brasileira sempre foi de fundamental importância na vida e 

na economia das populações de baixa renda, principalmente nos Estados do Nordeste brasileiro. Os 

impactos ambientais ocasionados pelo descarte indevido das cascas de coco verde acarretam na 

proliferação de vetores como moscas, mosquitos, baratas e ratos; na contaminação do solo; na 

ocupação de grandes espaços nos aterros sanitários; na emissão de gases devido à decomposição do 

resíduo do coco verde, e espalhando doenças para a população.  

A casca de coco verde leva em média 12 anos para se decompor, o que torna ainda mais 

reduzido o espaço do aterro devido ao grande volume acumulado, o eu aumenta a produção do gás 

metano (CH4) que contribui para o efeito estufa responsável pelo aquecimento da terra. Mas isto 

está associado aos costumes, educação, qualidade de vida e nível de atividade comercial e 

industrial. Segundo FURTADO (2006), em sua pesquisa realizada na praia do Futuro em 

Fortaleza-CE, aproximadamente 1.566kg de resíduos são gerados por barraca na praia na alta 

estação e existe mais de 150 barracas na praia, o que gera uma média de 234.900kg de resíduos de 

coco verde gerados semanalmente. Contudo, percebe-se que a sociedade já está mudando seu 

ponto de vista e consequentemente sua atitude, é notável cada vez mais atitudes ecologicamente 

sustentáveis em parte da população, e a certeza de que o descarte incorreto desses materiais causam 

impactos socioambientais negativos. Nesse aspecto espera-se uma crescente contribuição dos 

humanos para a conservação da natureza. 

 

4. Conclusões 

Com a pesquisa realizada obtivemos dados bibliográficos importantes para a construção de 

enchimentos alternativos de forma artesanal, com gargalos de PET e cascas de coco verde. As 

sínteses e descobertas sobre os impactos ambientais causados pelo PET e as cascas de coco, 

mostram que o consumismo é sustentado pela indústria de bebidas, e nas cidades litorâneas mais 
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quentes é onde está o descarte mais elevado desses materiais. Entende-se que a eficácia no 

recolhimento desse material e sua reutilização na área tecnológica, implica um avanço na 

sustentabilidade.   

 Apesar de a reciclagem vir numa crescente e já estar praticamente em 50% em relação ao 

que se produz, existe o fator social, no Brasil, é fácil ainda ver cenas de pessoas jogando lixo nas 

ruas e quase sempre tem material inorgânico entre os resíduos. A poluição das ruas causa o 

entupimento da drenagem, causando enchentes, além do acúmulo de PET em rios e canais nas 

grandes cidades. 

 Portanto é de suma importância separar os resíduos em casa, pois muita coisa pode ser 

reaproveitada. Não pode haver discriminação em realizar essa tarefa, pois se trata de um futuro 

garantido para conservação da natureza. 
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Resumo 

O emprego de fertilizantes orgânicos no cultivo de hortaliças é importante na busca do 

aumento de produção, por melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo e 

promover um desenvolvimento vegetativo adequado à obtenção de produtividade economicamente 

viável para os pequenos e médios produtores. Objetivou-se avaliar o desenvolvimento e a 

produtividade da berinjela a partir da sua adubação com biofertilizante produzido com resíduos 

sucroalcooleiros e bactéria promotora do crescimento em plantas. Plantas de berinjela do genótipo 

Ciça foram distribuídas em 20 vasos de 10 L de capacidade.  O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos 

analisados foram: controle (sem qualquer tipo de adubação), fertilizante químico (NPK), esterco 

bovino, e biofertilizante. Os parâmetros analizados foram altura, diâmetro do caule e número de 

frutos. Os tratamentos que receberam algum tipo de adubação (química ou orgânica) apresentaram 

maior altura de plantas, sendo que sendo que o tratamento biofertilizante apresentou melhores 

resultados que os demais para todos os parâmetros avaliados.  Os resultados obtidos de 

crescimento em altura, diâmetro caulinar e número de frutos das plantas de berinjela demonstraram 

que o genótipo Ciça respondeu mais vigorosamente à adubação orgânica com biofertilizante em 

relação aos adubos convencionais analisados. 

Palavras–chave: Pseudomonasfluorescens; torta de filtro; vinhaça. 

 

1. Introdução 

A berinjela (Solanummelongena L.) tem origem conhecida na Índia e China, tendo sido 

introduzida e utilizada para o consumo desde a Idade Média. Pertence a família Solanaceae, 

arbustiva, com caule semilenhoso, resistente, ultrapassando 1,0 m de altura. Com ramificações 

laterais bem desenvolvidas e sistema radicular que atinge 1,0 m. Suas flores são hermafroditas, 

com frutos em formato alongado e cor usualmente escura (FILGUEIRA, 2008).  
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O cultivo de hortaliças com biofertilizantes vem crescendo em todo o Brasil, devido aos 

elevados custos dos fertilizantes inorgânicos e aos efeitos benéficos que os elementos orgânicos 

proporcionam aos solos e ao ambiente, intensamente cultivados com métodos convencionais 

(ASANO, 1984; RODRIGUES, 1990). 

Uma alternativa para elaboração de biofertilizantes é a combinação do adubo com as 

rizobactérias Pseudomonasfluorescens, promotoras de crescimento em plantas (HUMPHRIS et al., 

2005; COELHO et al., 2007). Esses micro-organismos tem participação ativa nas transformações 

de nutrientes no solo influenciando sua solubilização e disponibilidade para as plantas. 

Objetivou-se nesse trabalho avaliar o desenvolvimento e a produtividade da berinjela a 

partir da sua adubação com biofertilizante produzido com resíduos sucroalcooleiros e bactéria 

promotora do crescimento em plantas. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O experimento foi instalado em casa de vegetação, localizada no campus do IFPE-Vitória 

de Santo Antão, na Mesorregião da Mata Pernambucana, sob as coordenadas 8º 05‟ 59” S. 35º 17‟ 

39” O e altitude de 167 m. O clima é do tipo As, tropical quente e úmido com chuvas de outono e 

inverno, segundo a classificação de Koppen. Inicialmente, sementes de berinjela do genótipo Ciça, 

foram semeadas manualmente em bandeja de isopor contendo 200 células. O substrato utilizado 

consistiu de uma mistura de solo e esterco caprino na proporção 2:1. 

A irrigação foi realizada através de microaspersores durante todo o ciclo da cultura. O 

transplante foi realizado quando as mudas alcançaram em média dez centímetros de altura, que 

ocorreu aos 45 dias. Os tratamentos foram distribuídos em 20 vasos de10 L de capacidade, 

contendo solo obtido em  área de campo do IFPE - Campus Vitória. Uma alíquota desse solo foi 

enviada para realização de analises química no Instituto de Pesquisa Agropecuária de Pernambuco 

(IPA), cujos atributos químicos são apresentados no quadro 1. Foi realizada a correção do solo com 

a utilização de gesso hidratado. 

 

Quadro 1 – Atributos químicos do solo utilizado no experimento. 

P pH K Al Ca Mg 

(mg/ dm³) (H
2
O) cmolc/dm³ 

5,00 5,10 0,22 0,15 1,50 1,60 

 

O experimento foi conduzido em blocos casualizados, com quatro tratamentos e cinco 

repetições. Os tratamentos analisados foram: controle, fertilizante químico, esterco bovino e 

biofertilizante. 
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 O tratamento controle conteve apenas solo, não utilizando-se qualquer tipo de 

adubo/fertilizante; o tratamento fertilizante químico (NPK) constou de ureia, super fosfato simples 

e cloreto de potássio colocados de acordo com a analise do solo e a recomendação para cultura no 

estado de Pernambuco (IPA, 2008); O tratamento biofertilizante foi composto da mistura de 

subprodutos derivados da cana-de-açúcar (torta de filtro e vinhaça), juntamente com o inóculo da 

bactéria Pseudomonasfluorescens. A torta de filtro foi coletada na Usina Santa Tereza, localizada 

no município de Goiana - PE no mês de outubro de 2013 e a vinhaça coletada na Usina JB na 

cidade de Vitória de Santo Antão no mês de novembro de 2013. 

As cepas e inóculos da bactéria foram produzidas no laboratório de microbiologia do 

IFPE- Campus Vitória. Cada batelada do biofertilizante foi produzida com 5,5 kg de torta de filtro 

seca ao ar, 300 mL do inóculo da bactéria, 400 ml de água destilada e 2,5 L de vinhaça misturados 

até obter-se um material homogêneo com umidade próxima a da capacidade de campo. Para o 

tratamento esterco bovino, utilizou-se esterco de curral curtido obtido no setor de bovinocultura do 

IFPE, Campus Vitória de Santo Antão. 

Aos 44 dias foi verificada a presença de mosca branca nas plantas de berinjela, havendo 

assim a necessidade de aplicação de defensivos para o seu controle. Foi utilizado o inseticida 

comercial a base de extrato de óleo de nim (Azadiractha indica) na proporção de 0,4% e, uma 

solução de 4% de detergente neutro.  

Os parâmetros analisados foram altura, diâmetro do caule e número de frutos. A altura das 

plantas (cm) foi determinada medindo-se do colo da planta até a extremidade mais alta, utilizando-

se uma régua graduada. Enquanto o diâmetro caulinar foi estimado com o auxílio de um 

paquímetro digital modelo Caliper 150 mm. As medições foram feitas em todas as plantas de cada 

repetição dos quatro tratamentos. 

Os dados de diâmetro foram submetidos ao teste de normalidade, verificando a distribuição 

paramétrica, aplicou-se análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 1% de probabilidade, utilizando programa ASSISTAT7.7 Beta (SILVA; AZEVEDO, 

2006). Já os dados de altura e número de frutos foram submetidos ao teste de normalidade, 

verificando a distribuição não paramétrica, aplicou-se análise de variância Kruskal-Wallis e as 

médias comparadas pelo teste de Mann-Whitney a 1% de probabilidade Os dados obtidos de 

número de frutos foram transformados em √(x + 1), atendendo as pressuposições estatísticas. 

 

3. Resultados e Discussão 

De acordo com a análise realizada, houve diferença estatística entre os tratamentos para os 

parâmetros altura da planta, diâmetro do caule e número de frutos. Observou-se que para a altura o 

tratamento biofertilizante apresentou os melhores resultados (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Altura de planta, diâmetro do caule e número de frutos das plantas de berinjela aos 80 dias de 

transplantio. 

 
Altura (cm) Diâmetro (mm) 

Nº de frutos  

(√x + 1) 

Controle 40,20 c
¹ 

8,24c
² 

1,00 c
¹ 

Fertilizante químico 75,38 b 12,15 ab 1,46 a 

Esterco bovino 77,86 b 10,93b 1,08 b 

Biofertilizante 87,92 a 14,24a 1,60 a 

¹As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Mann-Whitney (p < 0,01).²As médias 

seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p < 0,01).  

Os resultados evidenciam ainda que os tratamentos que receberam algum tipo de adubação 

química ou orgânica apresentaram maior altura das plantas de berinjela que o tratamento controle, 

sendo que obiofertilizante mostrou-se maior resultado que os demais tratamentos.Isto 

possivelmente deve-se ao fato deste tratamento possuir bactérias do gênero Pseudomonassp. 

adicionadas a matéria orgânica. 

As bactérias pertencentes ao gênero Pseudomonassp. têm a capacidade de produzir 

diferentes substâncias que aceleraram o crescimento das plantas especialmente em seus primeiros 

estágios, além de induzir o crescimento e formação radicular (EZZIYYANI et al., 2005). Entre as 

principais substâncias estimuladoras produzidas, destacam-se as hormonais como auxinas, 

giberelinas e citocininas, assim como produzem substâncias de outro tipo como aminoácidos e 

promotores específicos do crescimento (ALFONSO et al.,2010). Em relação ao desenvolvimento 

das plantas de berinjela durante o período do experimento, verificou-se que o tratamento com 

biofertilizante apresentaram taxa crescente de altura de plantas(Figura 1). 

 

Figura 1 – Altura de plantas submetidas aos diferentes tratamentos de adubação em função do tempo. 

Verifica-se ainda, com base na figura 4 que até os 40 dias após o transplantio, os diferentes 

tratamentos proporcionaram as plantas o mesmo comportamento atingido, praticamente, as 

mesmas alturas. Entre os 40 a 50 dias, houve um aumento acentuado da taxa de crescimento para 

os tratamentos exceto o controle. Após os 50 dias, ocorreu uma estabilização desse crescimento, 

coincidindo com o inicio do período de floração das plantas. 
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A diminuição no crescimento vegetativo pode estar relacionado a aceleração do 

crescimento produtivo, pois ocorre um direcionamento dos fotoassimilados produzidos, para os 

órgão produtivos ( TAIZ; ZEIGER, 2004).  

Aos 70 dias verifica-se que o tratamento com o esterco bovino superou a média de altura 

do fertilizante químico. Isso provavelmente se deve ao fato da adubação de cobertura mineral 

ocorrer com 20, 40 e 60 dias após o transplantio, assim a menor disponibilidade de nutrientes no 

fertilizante químico. E pelo fato do esterco continuar fornecendo as plantas nutrientes após esse 

período, principalmente o nitrogênio pode ter contribuído para esse menor crescimento em relação 

ao esterco bovino. 

 Em relação ao diâmetro caulinar, observou-se uma regularidade nas médias encontradas, 

tendo o biofertilizante com as maiores e o controle com as menores durante o período de avaliação 

(Figura 2).  

 

Figura 2 – Diâmetro caulinar de plantas submetidas aos diferentes tratamentos de adubação em função do 

tempo. 

 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos de crescimento em altura, diâmetro caulinar e número de frutos das 

plantas de berinjela demonstraram que o genótipo Ciça responde bem à adubação orgânica com 

biofertilizante em relação aos adubos convencionais. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a efetividade de gestão do Parque 

Estadual de Dois Irmãos, recentemente reconhecida como unidade de conservação do plano 

estadual. Para alcançar estes objetivos esta pesquisa utilizou-se da metodologia do RAPPAM 

(Avaliação Rápida e a Priorização do Manejo de Unidades de Conservação) desenvolvida pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo 

World Wide Found for Nature (WWF), para verificar o grau de efetividade das Unidades de 

Conservação no plano federal. A aplicação desta metodologia permite definir ações e programas 

que contribuam para o processo continuo de efetivação do manejo. Os itens que apresentaram 

menores índices percentuais estiveram relacionados principalmente a questão relacionada à 

independência administrativa como a contratação de funcionários e a administração de recursos 

financeiros e a vulnerabilidade do sistema, sendo ainda carentes de infraestrutura para realização 

das ações de manejo. 

Palavras–chave: Áreas Protegidas, Efetividade de gestão, Preservação Ambiental. 

 

1. Introdução 

As unidades de conservação são formas encontradas pelo poder público para proteger os 

recursos naturais de determinados biomas e garantir a proteção os processos ecológicos neles 

existentes. O estabelecimento das mesmas é uma busca constante para assegurar a existência de um 

sistema representativo e principalmente efetivo, mesmo que esta conservação seja realizada por 

formas bem distintas que são: a conservação in situ que busca preservar espécies em seu ambiente 

natural, representadas por várias categorias de Unidades de Conservação - UCs, a exemplo dos 

parques, reservas e estações, como também ex situ que busca preserva espécies fora do seu habitat 

natural, a exemplo dos jardins botânicos e zoológicos (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 

2008). Assim, a criação destes espaços protegidos é de fundamental importância para a preservação 

dos bens naturais, bem como para melhorar qualidade de vida das populações humanas. 

Avaliar a efetividade de gestão de uma UC se faz necessário para identificar sua situação 

atual e/ou o do sistema a qual a mesma faz parte. Quando se avalia estas áreas e necessário levar-se 

em conta indicadores de sucesso de conservação, os quais são bastante complicados de serem 

analisados individualmente, porém ao agrupar dados que levem em consideração o desenho da 
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área, manejo entre outros fatores é possível elaborar indicadores que consiga examinar a eficiência 

direta do manejo (BENSSUSAN, 2006). Com tudo os resultados obtidos por estas avaliações só 

terão algum valor real quando tais informações forem utilizadas para o aperfeiçoamento e melhoria 

da gestão e da governança das UCs, ou seja, quando as recomendações essenciais de tais 

avaliações forem implementadas. 

 

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa ocorreu no Parque Estadual de Dois Irmãos, o qual é gerenciada pela Secretaria 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS, a qual teve sua 

recategorização em 07 de julho de 1997 para parque e pertence à categoria de Proteção Permanente 

de acordo Sistema de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) . Antes deste processo o 

parque era categorizado como reserva ecologia de acordo com a Lei 9.989/89 que define reserva 

ecológica da Região Metropolitana do Recife (PERNAMBUCO, 1987). Em 26 de junho de 2013 o 

parque passou por uma nova recategorização tornando uma Organização Social segundo o decreto 

(Nº 39.543)
1
 que tem como objetivo principal promover a conservação do fragmento de Mata 

Atlântica e dos animais selvagens cativos do Zoológico do Parque Dois Irmãos do Estado de 

Pernambuco de  forma sustentável, gerando, administrando e difundindo conhecimento sobre o 

meio ambiente e proporcionando oportunidades de lazer educativo e cultural para a sociedade. O 

Método escolhido para avaliação da efetividade foi uma adaptação do Rappam (avaliação Rápida e 

a Priorização de Manejo de Unidade de Conservação), desenvolvido em 1995 pela Comissão 

Mundial de Áreas Protegida – CMAP e União Mundial para a Conservação da Biodiversidade – 

UICN. O RAPPAM é composto por um quadro referencial que fornece base para o 

desenvolvimento de ferramentas e métodos de avaliação da gestão de áreas protegidas 

(HOCKINGS et al., 2000 apud IBAMA, 2007). O método é composto por um ciclo interativo de 

gestão vêm como base à visão e os objetivos das áreas protegidas, pois é a partir deles, deve-se 

organizar toda a gestão. A avaliação da gestão tem início com a análise do contexto biológico e 

socioeconômico, vulnerabilidade que as afetam e o nível de planejamento. Os outros elementos do 

ciclo dizem respeito aos insumos, processos, produtos e resultados alcançados em relação aos 

objetivos do PEDI. A avaliação deste serve de base para o planejamento de estratégias que visem 

melhorar a efetividade de gestão (IBAMA, 2007). 

A coleta de dados nesta pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários 

adaptados da metodologia RAPPAM. O processo teve início com a adequação do questionário 

original à realidade do sistema analisado. A área apresenta extensão territorial e quadro de 

funcionário bem distinto em relação a sua estrutura. O questionário do método RAPPAM tem uma 

estrutura dividida em cinco elementos de avaliação e estes são compostos por módulos temáticos, 

                                                      

1
Decreto Nº 39.543, de 26 de junho DE 2013. Qualifica como Organização Social – OS a Associação Parque 

Dois Irmãos - APDI. 
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num total de dezenove. Para esta pesquisa foram avaliados apenas importância biológica, 

importância socioeconômica, vulnerabilidade, amparo legal, recursos humanos e infraestrutura e 

recursos financeiros. Para cada questão dos módulos temáticos havia quatro alternativas de 

resposta: “sim” (s), “provavelmente sim” (p/s), provavelmente não “(p/n) e “não” (n), cuja 

pontuação varia de acordo com o peso de cada resposta sendo assim atribuído peso “5” para as 

respostas sim, “3” para as respostas provavelmente sim, “1” para as respostas provavelmente não e 

“0” para as respostas não. Os valores utilizados nos gráficos representam o percentual obtido em 

relação à pontuação máxima de cada módulo ou elemento. Para fins de análise de pontos fortes e 

fracos, as repostas foram classificadas, em relação à pontuação máxima, considerando "alto" o 

resultado acima de 60%, "médio", de 40 a 60% (incluindo os dois limites) e "baixo" para resultado 

abaixo de 40%. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados aqui apresentado demonstra os principais pontos forte e fraco da área em 

estudo. O PEDI possui um contexto peculiar devido a UC do mesma está inserido dentro de um 

zoo, o que faz da área um local de pressões com mais intensidade devido à infraestrutura para o 

zoo. Verificou-se que o PEDI tem dificuldade de gestão que podem vir a comprometer seus 

objetivos, exemplos claros destas dificuldades esta relacionada a recursos humanos, infraestrutura 

e falta de segurança, que torna as áreas um espaço de risco para os técnicos, pesquisadores e 

visitantes. Bem como sua limitada capacidade financeira. Destacam se como ponto forte do PEDI 

itens como: importância biológica (75%), importância socioeconômica (73%), amparo legal (68%) 

(Figura 1).  

 

Figura 1 –  Gráfico da Efetividade da gestão do PEDI. 

Para os pontos fraco das áreas destacam se: vulnerabilidade (68%), recursos humanos 

(61%), infraestrutura (51%) e recurso financeiro (28%). Como as mudanças ocorrida em sua forma 

de gerenciamento a área adquire uma responsabilidade que não são exclusivas apenas do governo 

como, por exemplo, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável.  
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4. Conclusões 

O PEDI cumprem parcialmente seus objetivos apresentando deficiências quanto a recursos 

humanos, financeiro, estrutura. A ausência de um plano de manejo no geral compromete o 

patrimônio biológico destas áreas devido a não catalogação de várias espécies em especial aquelas 

que apresentam algum risco de extinção. Outro ponto que também pode vir a comprometer os 

objetivos destas áreas esta atualmente relacionado ao aumento da área do parque em relação à 

estrutura do corpo técnico que a unidade apresenta: dois biólogos, um veterinário por parte do zoo 

e um estagiário para gerenciar uma área de 1.558 hectare o que corresponde a 389,5 hectare por 

pessoas. O mesmo busca atender seus objetivos no que tange a sua limitação por meio da 

comunidade de pesquisadores e estudantes das escolas e universidade que a utiliza para fins de 

atividade de educação ambiental como também para fins de pesquisa. Portanto fica claro a 

necessidade de serem implementados os itens que apresentam maiores dificuldades, mas que de 

alguma forma são algo pontuais necessitando assim de um envolvimento como todos que fazem 

parte do sistema de UCs, tanto a nível Estadual como agora neste caso a sociedade civil. 
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Resumo 

A busca de soluções para a destinação final dos resíduos tem se constituído num grande 

desafio, sobretudo no que concerne à poluição dos solos, do ar e dos recursos hídricos, bem como 

na compreensão dos mecanismos de biodegradação da massa de lixo, geração de gases e sua 

influência no comportamento dos aterros. Esta abordagem tem sido amplamente discutida na 

sociedade a partir de vários levantamentos da situação atual brasileira e perspectivas para o setor, 

permitindo o desenvolvimento de técnicas mais eficientes para o tratamento da massa de resíduos, 

uma melhor utilização das áreas disponíveis para destinação final e mais recentemente o 

aproveitamento energético dos gases provenientes da degradação dos resíduos em aterros.  

Esta problemática em torno do lixo - comumente chamado pela população - despertou o 

interesse de diversos atores em encontrar soluções viáveis ao que diz respeito ao manejo dos 

resíduos sólidos, e dessa perspectiva nasceu a possibilidade de aproveitar energeticamente o biogás 

proveniente da degradação anaeróbia dos resíduos e conjuntamente reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa para o ambiente. Existe um maior interesse no metano (CH4), que é cerca de 21 vezes 

mais poluente do que o dióxido. 

Em termos de composição, o biogás pode conter diversos tipos de gases (principais ou 

traços). Os principais gases encontrados nos aterros incluem o amoníaco (NH3), o dióxido de 

carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), hidrogênio (H2), sulfeto de hidrogênio (H2S), metano 

(CH4), nitrogênio (N2) e oxigênio (O2). O metano e o dióxido de carbono são os principais gases 

procedentes da decomposição anaeróbia dos componentes biodegradáveis dos resíduos orgânicos 

nos resíduos sólidos urbanos (FILHO, 2005).  

Palavras–chave: Resíduos Sólidos, Biogás, Metano, Reatores. 

 

1. Introdução 

A questão dos resíduos sólidos urbanos tem sido amplamente discutida na sociedade já que 

o crescimento populacional e o aumento nos padrões de consumo têm sido fatores essenciais para a 

mudança de uso de matéria prima e bens de consumo, com isso a um crescimento nas emissões de 

gases provenientes de fontes antropogênicas fator qual tem sido causa do aumento do efeito estufa.  
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Após a disposição dos resíduos num aterro, inicia-se a decomposição biológica dos 

resíduos iniciando-se no modo aeróbio, e após o consumo do oxigênio presente, a decomposição 

continua a ocorrer onde passará a liberar gases e líquidos poluentes para o meio. O biogás gerado 

no local de disposição final de resíduos sólidos urbanos em geral é composto por vários gases, 

principalmente metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Obteve-se um interesse principal em 

estudar o CH4 por ter um elevado potencial energético e também por ser 21 vezes mais poluente 

que o CO2, no que diz respeito à capacidade de aquecimento global pelo chamado efeito estufa, 

como também responsável por 25% deste, trazendo consequências para mudanças climáticas, além 

disso, também o perigo de incêndios e explosões quando este é encontrado nos seus limites. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

As atividades durante o período da pesquisa foram executadas no laboratório do Grupo de 

Resíduos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), parceira do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), devido à infraestrutura e equipamentos 

existentes necessários para desenvolvimento do estudo. Existem reatores anaeróbios em diversas 

escalas, que foram preenchidos com metodologias diferenciadas onde as atividades concentraram-

se no monitoramento de quatro reatores de bancada. O experimento é realizado sob condições onde 

cada reator foi preenchido com uma camada de cerca de 5 cm de brita 15mm na base, compondo a 

camada de drenagem para o lixiviado. Posteriormente foi adicionado o RSU in natura e o lodo – 

reatores 3 e 4. A tabela 01 apresenta os dados relacionados ao preenchimento dos reatores, como 

altura de preenchimento e massa de resíduos e lodo utilizada no preenchimento dos reatores.  

Tabela 01: Preenchimento dos reatores. 

 

Foi realizado o monitoramento da pressão interna e da temperatura através do manômetro 

(Figura 2a) e o segundo por meio de um termômetro digital (Figura 2b) com o intuito de analisar a 

biodegradação da massa de resíduos ao longo do tempo e assim quantificar o biogás para estimar o 

potencial de geração do mesmo. Foram realizados alívios manuais de pressão e coleta do biogás 

quando a pressão interna atingia cerca de 0,2 kgf/cm² até 0,1 kgf/cm² (para não ocorrer a entrada de 

ar na amostra diariamente e comprometer a degradação anaeróbia da massa de resíduos). A 

amostragem do biogás foi realizada utilizando câmaras de borracha e sua caracterização foi 
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realizada utilizando de um analisador volumétrico de biogás (Drager modelo X-am 7000) para a 

determinação do  volume percentual de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), oxigênio (O2), e 

medida em partes por milhão (ppm) monóxido de carbono (CO) e gás sulfídrico (H2S) (SILVA, 

2012). 

 

3. Resultados e Discussão 

Segundo o levantamento feito pelo Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos da Região 

Metropolitana do Recife em 2011, nos 14 municípios atuantes foi apontada a recolhida em uma 

média mensal de, aproximadamente, 144.583 toneladas de resíduos de origem doméstica/comercial 

e pública, correspondendo, aproximadamente, a 4.819 toneladas por dia. Já a geração per capita da 

RMR tem uma taxa de 1,317 kg/hab./dia, considerando que a cobertura dos serviços na maioria dos 

municípios é de 100%. O valor assim encontrado está acima da média de municípios brasileiros 

que se encontra na faixa de 0,80 a 1,00 kg/hab./dia, o que era esperado por se tratar da produção de 

resíduos de uma região metropolitana. Segundo GRAÇAS 2008, os problemas relacionados à 

geração de resíduos sólidos têm acompanhado o homem em toda a sua evolução histórica, 

principalmente com o crescimento das cidades, às mudanças econômicas, de tecnológica também 

ligada aos padrões culturais, renda e hábitos de consumo da sociedade, sendo este último uma das 

principais causas da grande quantidade de resíduos. Para alcançar uma solução, é necessário que as 

ações se iniciem com uma prevenção, sendo realizado primeiro uma redução na fonte e a 

minimização de resíduos, com o reuso e a reciclagem de materiais, como também o uso de 

tecnologias para reaproveitamento energético, gerando uma gestão integrada de resíduos sólidos 

articulando e inter-relacionado de ações normativas, operativas, financeiras, de planejamento, 

administrativas, sociais, educativas, de monitoramento, supervisão e avaliação para a 

administração dos resíduos, desde a sua geração até a sua disposição final, a fim de obter 

benefícios ambientais, a otimização econômica de sua administração e sua aceitação social, 

respondendo às necessidades e circunstâncias de cada localidade e região”. 

No monitoramento realizado foi-se constatado o volume acumulado de biogás apresentou-

se com uma média de geração de CO2 e CH4 para o RB1 de 71,1 Nml/dia e 0,58 Nml/dia, RB2 

67,8 Nml/dia e 0.53 Nml/dia, RB3 97,4 Nml/dia e 12,74 Nml/dia, RB4 de  39,4 Nml/dia e 2,98 

Nml/dia. Após a execução do preenchimento da planilha observou-se que com a divisão entre o 

volume acumulado CNTP e a fração de dias resultariam no potencial de geração de biogás, tendo-

se assim a média no RB1 de 125 Nml/dia, RB2 de 114 Nml/dia, RB3 164 Nml/dia e por ultimo no 

RB4 64 Nml/dia. Sendo assim constatado que  o reator três  foi o que apresentou um potencial de 

geração maior do biogás, ressaltando que este foi inoculado e com isto a biodegração ocorreu de 

uma forma mais rápida aumentando assim sua produção como também foi visto na pesquisa 

realizada por SILVA 2013, onde  o RB3 foi quem apresentou uma produção de biogás como de 

metano mais expressivas, fato que pode ser atribuído à umidade proporcionada pela adição do lodo 

à amostra uma vez que os valores das massas secas dos reatores foram bastante próximas. Já os 
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outros reatores foram percebidos no ultimo uma espécie de vazamento justificativa na qual este não 

esteja gerando um percentual significativo como os outros dois, reafirmando assim a possibilidade 

da geração. Com base nisto, a estimativa feita para quanto poderia ser gerado de biogás na cidade 

do Recife seria quantizar a multiplicação da massa de resíduos gerados pelo potencial de geração 

de biogás (RB3), onde obter-se-ia um resultado de 26084,528 Nml/dia. 

 

4. Conclusões 

Tem-se então que a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos além de dar uma 

melhoria ambiental pode subsidiar estudos de geração de energia fazendo com que um problema 

que é a destinação dos resíduos possa se tornar uma solução, como seu beneficiamento em forma 

de energia elétrica, vapor, combustível para caldeiras ou fogões, combustível veicular ou para 

abastecer gasodutos com gás de qualidade. Possibilitando assim incentivos, pelo Ministério do 

Meio ambiente a produção de energia elétrica do biogás de aterro sanitário por meio da criação de 

um mercado assegurado com valores de venda da energia produzida que tornem o mercado de 

comercialização de biogás viável economicamente. Observa-se que o inoculo do lodo anaeróbio 

acelera o processo de degradação; influenciando na produção do CH4 do que do CO2, mostrando 

assim que sua utilização pode estimular a catalisação das frações degradáveis dos resíduos. 
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Resumo 

A consolidação do Complexo Industrial Portuário de Suape - CIPS tem gerado forte 

impacto na atração de investimentos, somando mais de cem empresas em todo o pólo econômico e 

milhares de empregos diretos e indiretos, ocasionando no aumento da demanda por moradias e o 

crescimento do setor. O objetivo deste trabalho é apresentar como o discurso sobre o setor 

imobiliário é difundido nos jornais de Pernambuco e quais processos ideológicos perpassam o 

texto noticioso. O corpus analisado é composto por notícias vinculadas nos jornais de maior 

circulação do Estado de Pernambuco: Diario de Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de 

Pernambuco, na versão online, no período que compreende os anos de 2010 a 2012, o recorte 

temporal foi escolhido por representar um momento de maior crescimento no setor imobiliário no 

entorno do CIPS, foram coletadas um total de 58 notícias. A metodologia de trabalho apoia-se na 

Análise Crítica do Discurso (ACD). Os resultados apontam que os discursos produzidos na 

imprensa sobre o aumento da demanda imobiliária no local faz uma associação do „crescimento‟ 

com o „desenvolvimento‟ conseqüência da instalação de várias empresas e trabalhadores na região. 

Palavras-chave: CIPS. CRESCIMENTO IMOBILIARIO, ACD 

 

1. Introdução 

O complexo Industrial Portuário de Suape – CIPS localizado em uma área de 13.500 

hectares, sendo pertencente ao Município do Cabo de Santo Agostinho e ao município de Ipojuca 

ao sul da Região Metropolitana do Recife (RMR). 

De 1973 até 2013 o CIPS recebeu forte investimento do Governo Federal, principalmente 

do Governo Estadual e da iniciativa privada, melhorando toda a infraestrutura portuária e 

recebendo a instalação de empresas como Refino de Petróleo, Indústria Naval, Setor Petroquímico, 

e outros segmentos, constituindo em um dos maiores pólos de investimentos e um dos maiores 

portos do país, batendo um recorde em 2010 no número de instalação de empresas, gerando 15 mil 

postos de emprego diretos e outros 45 mil na construção. (SUAPE/GOVERNO PERNAMBUCO, 

2010). 

Além da importância que o CIPS assume para a economia, é notório o aumento da 

demanda por moradias, ocasionando a expansão imobiliária na região e essas transformações não 



 

291 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

passam incólumes na imprensa em seus discursos. Captar esses discursos por meio de uma  análise 

crítica e reflexiva é um importante meio de entender a problemática da expansão imobiliária atual 

no entorno do CIPS.  

 

2. Materiais e Métodos  

A metodologia faz ancoragem na Análise Crítica do Discurso – ACD com base em 

Fairclough (2001). O autor elaborou um modelo tridimensional que possibilitar olhar o discurso de 

forma linguisticamente orientada, numa perspectiva interdisciplinar que compreende 

simultaneamente: a) a análise dos aspectos macro e microestruturais do texto; b) a análise da 

prática discursiva e c) a análise da prática social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 101). 

É nessa concepção que o corpus foi  analisado. No plano do texto, foi analisado o ethos 

com o objetivo de compreender as estratégias discursivas que contribuem para a construção do 

“eu” nas identidades sociais. No plano da prática discursiva, analisou-se a heterogeneidade 

mostrada (intertextualidade) e a heterogeneidade constitutiva (interdiscursividade). Na primeira, 

procura-se evidenciar aspectos das condições de produção a partir de critérios histórico-culturais 

(MAINGUENEAU, 2005, 2008). Na instância da prática social, os aspectos ideológicos com o 

intuito de verificar os sistemas de conhecimentos e crenças e relações sociais (THOMPSON, 

2010). 

Foram adotados os seguintes procedimentos:  

- A coleta dos dados foi realizada no período de novembro de 2013 a janeiro 2014, no site dos três 

jornais de maior circulação no Estado: Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do 

Commercio.  

- Para fazer a busca do corpus foram utilizadas as palavras chave (Complexo Industrial Portuário 

de Suape; CIPS, Suape; Suape + imobiliário), totalizando uma amostra global de 58 matérias (os 

dados coletados foram tratados e produzidos dois artigos (GUERRA JUNIOR; SILVA, L,P, 2014) 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Resultados 

Os resultados discutidos apresentam os dados obtidos no plano de trabalho: (des)encontros 

discursivos: o comportamento do setor imobiliário em face das trasnformações urbanas em 

Suape/PE. O objetivo é identificar no discurso da imprensa pernambucana como as demandas do 

setor imobiliário no entorno de Suape/PE estavam sendo noticiadas para o público leitor. A mídia é 

um sinalizador das práticas discursivas e sociais e influenciam e/ou legitimam as situações sociais.   

 No ano de 2010, os três jornais não apresentaram  matérias que discutissem a temática ou 

apresentasse lançamento de empreendimentos. O fato foi registrado no ambiente virtual, podendo 
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sinalizar para um silenciamento no período, sugerindo a busca nos jornais impressos para 

confrontar a informação. Já os materiais coletados, formando o corpus de 58 matérias, dessas 04 

foram analisadas, utilizando o critério de adequação aos conceitos e categorias da Análise Crítica 

do Discurso (ACD) (FAIRCLOUGH, 2001).   

3.2 Discussão 

3.2.1 Nos jornais o crescimento imobiliário no entorno de Suape/PE 

 As notícias publicadas nos jornais Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal 

do Commercio que discutiram a temática, conforme apresentado na tabela 1.  

Tabela 1 - Quantidade de matérias sobre o CIPS cuja temática abordava “produção e 

expansão imobiliária”, publicadas na Folha de Pernambuco, JC e DP, do corpus de análise, no 

período de janeiro/ 2010 a dezembro/2012 

 

Os trechos das notícias apresentadas mantém a estrutura padrão do gênero noticioso, o 

discurso resgata as questões da grande demanda e da expansão imobiliária e o consequente 

aquecimento do setor no município (Cabo de Santo Agostinho) advento dos empreendimentos no 

CIPS. Vale ressaltar que, nas questões discutidas há a utilização do “discurso de outrem”, ou seja, 

o resgate de trechos de entrevistas para reforçar e dar autoridade ao texto noticioso, bem como, 

dados de Institutos de Pesquisa que apresentam numericamente o aumenta da demanda por 

moradias.  

As matérias abordaram as questões do aumento da demanda por moradia, apresentando 

como resultado do “desenvolvimento econômico” e/ou do “crescimento” gerado pelo CIPS, 

ressaltando os aspectos econômicos e da geração de emprego e renda.  

Em nenhuma das matérias houve espaço para discussão de possíveis problemas ambientais 

que podem advir com o crescimento acelerado e com a exploração do espaço. Nas matérias 

percebe-se, ainda, que não há a discussão das demandas da população, ou seja, os atores sociais, 

tais como: ONGs, Sindicatos de trabalhadores, Ministério Público não tiveram espaço para “voz” e 

o no discurso da imprensa, foi possível perceber o ethos do enunciador jornalista reforçando e/ou 

sinalizando determinados empreendimentos.  

. No que concerne aos aspectos ideológicos presentes nas notícias, é possível identificar que 

vários processos de construção ideológica permeiam as superfícies textos noticiosos, dentre eles: o 

Jornal  2010 2011 2012 

 

Folha de Pernambuco x 2 28 

Diario de Pernambuco x 1 6 

Jornal do Commercio x 2 19 
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modus operandi da legitimação utilizando a estratégia da racionalização, ou seja, as matérias 

deixam entrever que a demanda por moradia é consequência, unicamente, do crescimento da região 

e da chegada de novos moradores, principalmente aqueles que trabalham no CIPS. 

 

4. Conclusões 

Os investimentos, a geração de empregos, a necessidade por moradias e outros motivos, 

podem possibilitar  que o mercado imobiliário invista em empreendimentos no entorno do CIPS 

para atender essa demanda. Já os discursos produzidos na imprensa trazem no texto a prática 

discursiva e social, ou seja, fazer a associação entre o aumento dessa expansão imobiliária com 

„crescimento‟ e „desenvolvimento‟.  No entanto, faz-se necessário angariar esforços, 

particularmente, no meio acadêmico no intuito de abrir espaços para discussão dessa temática, uma 

vez que, a questão do „crescimento‟ e do „desenvolvimento‟ precisam ser melhor apresentadas ao 

público leigo, bem como, todas as questões de ordem dos riscos ao meio ambiente que essas 

práticas podem trazer. Ademais, as matérias apresentadas deixam na invisibilidade vários atores 

sociais e, particularmente, externam o silenciamento de suas “vozes” As notícias utilizam 

estratégias da comunicação empresarial, Relações Públicas, deixando evidente a intenção de 

difundir ao público leitor uma boa imagem dos empreendimentos, apontando as qualidades e 

ocultando os possíveis problemas, evitando o debate e o caráter de imparcialidade. 
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Resumo 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que utiliza métodos seguros, 

praticamente indolores, não invasivos que fornecem informações que outros exames diagnósticos 

não conseguem, através do emprego de fontes abertas de radionuclídeos [SBMN]. Neste trabalho 

foram realizados 10 levantamentos radiodosimétricos no serviço do Centro de Medicina Nuclear de 

Pernambuco – CEMUPE situada na Rua do Derby, 193, Recife, Pernambuco, durante sua rotina de 

trabalho entre o ano de 2013/2014, tendo por finalidade classificar as áreas como livres, 

supervisionadas e controladas, através de medidas radiodosimétricas. As classificações são de 

acordo com as diretrizes básicas de proteção radiológica [CNEN NN 3.05 Dezembro / 2013] e 

tendo como base o plano de proteção radiológica do serviço. No fim dos 10 levantamentos 

radiodosimétricos foi realizado uma média afim de ter um ponto de equilíbrio entre os números 

encontrados.Foi Utilizado durante os levantamentos radiodosimétricos supracitados, o detector 

Geiger-Müller INSPECTOR ALERT do tipo digital de número de série: 3234. Ao término deste 

trabalho, conclui-se que as maiores partes das áreas analisadas são de áreas supervisionadas, assim 

como assevera o plano de proteção radiológica da clínica. Em segundo lugar estão às áreas livres, e 

em seguidas as áreas controladas. Este trabalho, que está em consonância com o plano de proteção 

radiológica da Clínica, e de acordo com as diretrizes básicas de proteção radiológica [CNEN N 

3.05 Dezembro / 2013). 

Palavras-chave: CNEN, Medicina Nuclear, Levantamento Radiodosimétrico, Classificação de 

Áreas.  

 

1. Introdução 

Entende-se que Medicina Nuclear é uma especialidade médica que emprega fontes abertas 

de radionuclídeos com finalidade diagnóstica e terapêutica. Habitualmente os materiais radioativos 

são administrados in vivo e apresenta distribuição para determinados órgãos ou tipos celulares 

(SBNM, 2013).  

O objetivo desse trabalho é classificar as áreas de um serviço de medicina nuclear de 

acordo com as normas da CNEN 3.01 descritas nos subsídios: 
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5.8 CLASSIFICAÇÕES DE ÁREAS 

5.8.1 Para fins de gerenciamento da proteção radiológica, os titulares devem classificar as 

áreas de trabalho com radiação ou material radioativo em áreas controladas, áreas supervisionadas 

ou áreas livres, conforme apropriado.  

5.8.2 Uma área deve ser classificada como área controlada quando for necessária a adoção 

de medidas específicas de proteção e segurança para garantir que as exposições ocupacionais 

normais estejam em conformidade com os requisitos de otimização e limitação de dose, bem como 

prevenir ou reduzir a magnitude das exposições potenciais.  

5.8.3 Uma área deve ser classificada como área supervisionada quando, embora não 

requeira a adoção de medidas específicas de proteção e segurança, devem ser feitas reavaliações 

regulares das condições de exposições ocupacionais, com o objetivo de determinar se a 

classificação continua adequada.  

5.8.4 As áreas controladas devem estar sinalizadas com o símbolo internacional de 

radiação ionizante. 

De acordo com a posição regulatória 3.01/004:2011 (Restrições de Dose, Níveis de 

Referencia Ocupacionais e Classificação de Áreas) da CNEN o sistema de classificação de área é 

proposto para auxiliar o controle das exposições ocupacionais e considerada a designação dos 

locais de trabalho em dois tipos de áreas: áreas controladas e áreas supervisionadas. As áreas 

devem ser classificas sempre que houver previsão de exposição ocupacional e definida claramente 

no plano de proteção radiológica (PPR). Essa classificação deve ser revista sempre que necessário, 

em função do modo de operação ou de qualquer modificação que possa alterar as condições de 

exposição normal ou potencial.  

Ainda de acordo com a norma pode ser classificada como área controlada quando a valores 

de limite de dose baseadas numa fração do limite de dose podem ser definidos em 3/10 do limite de 

dose, desde que se faça uma avaliação cuidadosa, levando em consideração tanto o período de 

tempo em que a taxa de dose é igual ou superior ao valor prescrito, como o risco de exposições 

potenciais.  

Contudo as áreas supervisionadas são classificadas como qualquer área sob vigilância não 

classificada como controlada, mas onde as condições de exposição ocupacional necessitam ser 

mantidas sob supervisão.  

Fora das áreas designadas como controladas ou supervisionadas, a taxa de dose e o risco de 

contaminação por materiais radioativos devem ser baixo o suficiente para assegurar que, em 

condições normais, o nível de proteção para aqueles que trabalham no local seja comparável com o 

nível de proteção requerido para exposição do publico. Tais áreas são denominadas áreas livres, do 

ponto de vista de proteção radiológica ocupacional.  
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Para fim de exemplificar a norma Valores de 0 ate 0,0499mR/h são áreas livres, valores de 

0,500 ate 0,749mR/h são áreas supervisionadas e valores a partir de 0,750mR/h são classificados 

como áreas controladas.  

 

2. Matérias e métodos  

Neste trabalho foi utilizado livros, normas de gerenciamento, detector de radiação, um 

computador com acesso a internet. O IFPE/Recife possui biblioteca e laboratórios de informática 

com estes materiais disponíveis para pesquisadores e estudantes no Instituto. O projeto foi 

desenvolvido no LDN (Laboratório de Dosimetria Numérica), sala C-55A do IFPE. A parte prática 

do projeto foi desenvolvida no Centro de Medicina Nuclear de Pernambuco – CEMUPE, Rua do 

Derby, 193, Recife, Pernambuco. 

Foi elaborada uma tabelaonde foram escrito as medidas de taxa de exposição realizadas 

com um detector digital do tipo Geiger-Müller INSPECTOR ALERT, série: 3234.  as exposições 

serão descritas em regiões especificas são elas: Recepção, Sala de Espera de pacientes não 

injetados, Sala de espera de paciente injetado, Pacientes Injetados 01, Pacientes Injetados 02, 

Repouso 01, Repouso 02, Repouso 03, Sala dos Médicos, Sala de Exame Ergometria, Sala de 

exame 01, Sala de Exame 02, Sala de Exame 03, Sala de Exame 04, Sala da Gerência, Resíduo, 

Sala de Espera e Recepção, Entrada de Acamados, Copa, DML, Telefonia, Laboratório, Corredor 

01, Corredor 02, Corredor 03, Corredor 04, Área Externa 01, Área Externa 02, Área Externa 03, 

WC pacientes injetados, WC pacientes não injetados, WC funcionários.   

Foram feitos 10 levantamentos entre os anos de 2013/2014, todos os levantamentos foram 

realizados durante a rotina de trabalho do serviço, sendo assim durante seus maiores picos de dose 

administrada nos paciente, entre as 08h 00min até às 12h 00min.  

 

3. Resultados e discursões  

Através das análises dos levantamentos radiodosimétricos classificamos, dentro da rotina 

de um serviço de medicina nuclear, as áreas de maior taxa de exposição aos indivíduos 

ocupacionalmente expostos, paciente e ao público em geral.  

No serviço de medicina nuclear pesquisado é feitos em média ao dia 20 Cintilografia do 

Miocárdio (± 10 mCi repouso/ ± 30 mCi esforço),17 Cintilografia Óssea ( ± 25 mCi), 02 Varredura 

com Iodo (± 3,0 mCi), 03 Pesquisa de Metástase de Corpo Total com Iodo-131 ( ± 4,0 mCi), 03 

Cintilografia Renal Dinâmica(± 20 mCi), 04 Cintilografia Renal (±10 mCi). Todos os 

levantamentos foram realizando nessas condições de numero de exames e doses ao paciente.  

Foram realizados 10 levantamentos com o objetivo de classificar as áreas do serviço de 

medicina nuclear. Por fim observasse com clareza as áreas controladas supervisionadas e livres.  
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4. Conclusão 

Este trabalho tem como objetivo a classificação de áreas de um serviço de Medicina 

Nuclear, de acordo com a base de diretrizes de proteção radiológica da CNEN de número 

3.05/2013. Onde, buscamos mostrar com clareza as áreas classificadas como livres, controladas e 

supervisionadas de acordo com a rotina do serviço pesquisado.  

Neste trabalho, como já esperado, as áreas foram classificadas em sua maioria como áreas 

supervisionadas visto que quando se trata de radiação Gama, esta deve ser sempre supervisada com 

o intuito de exporem-se cada vez menos os IOEs. As áreas classificadas como supervisionadas 

foram: Recepção, Sala de Espera de pacientes não injetados, Sala de espera de paciente injetado, 

Pacientes Injetados 01, Pacientes Injetados 02, Repouso 02, Repouso 03, Sala dos Médicos, Sala 

de exame 01, Sala de Exame 02, Sala de Exame 03, Sala de Exame 04, Sala da Gerência, Resíduo, 

Laboratório, Corredor 02, Corredor 03, Corredor 04, WC pacientes injetados, WC pacientes não 

injetados, WC funcionários. No referido serviço, ainda podemos identificar as áreas livres, as quais 

nos garante tranquilidade ao permanecer nesses espaços, o que é um ponto positivo do serviço. 

Foram consideradas áreas livres: Sala de Exame Ergometria, Sala de Espera e Recepção, Entrada 

de Acamados, Copa, DML, Telefonia. E por fim, há um reduzido número de áreas controladas, 

visto que dispõe de excelente esquema de proteção radiológica, que contribui de forma significante 

para evitar contaminação, porém, ainda assim apresentam-se na clínica algumas áreas com essa 

classificação, tais como: Repouso 01; devido a presença do paciente submetido a administração do 

material radioativo e Corredor 01; devido a presença do paciente em fase de estresse.   
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Resumo 

 A cultura do milho tem grande importância no setor do agronegócio, devido a sua forma 

diversificada de utilização que vai desde a alimentação humana até animal. O presente trabalho 

teve por objetivo avaliar a eficiência agronômica das bactérias promotora do crescimento em 

plantas (Pseudomonas fluorescens), frente a e fertilizante comercial solúvel no crescimento e 

desenvolvimento do milho. A variedade de milho cultivada foi a BRS 2022. O experimento foi 

realizado em estufa no IFPE- Campus Vitória, sendo conduzido em blocos casualizados com 

quatro tratamentos e três repetições. Os tratamentos analisados foram os seguintes: T0 – controle 

(sem qualquer tipo de fertilizante); T1- fertilizante Comercial (NPK); T2 – bactéria (inóculo 

bacteriano sem tipo de fertilizante); T3 – bactéria mais fertilizante (inóculo bacteriano + NPK). Os 

parâmetros analisados foram altura de plantas e diâmetro do caule. As médias de altura de plantas e 

diâmetro de caule foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As plantas do 

tratamento T2 apresentaram o melhor desenvolvimento diante de todos os parâmetros avaliados em 

relação às demais. 

Palavras–chave : Desenvolvimento das sementes; milho; Pseudomonas fluorescens. 

 

1 Introdução 

Diante do crescimento populacional, que está levando a uma maior demanda por 

alimentos, além da busca por alternativas que aumentem a produtividade e sejam sustentáveis, 

bactérias promotoras de crescimento em plantas de gêneros distintos tem sido pesquisadas 

(COELHO et al.,2007; Embrapa, 2008). 

 A produção do milho poderá ser beneficiada pela utilização de bactérias promotoras de 

crescimento em plantas por poder favorecer a produtividade, servindo como agentes para o 

controle biológico de fitopatógenos além de reduzir custos com fertilizantes. das plantas são 

amplos, incluindo os efeitos benéficos na germinação de sementes 

Dentre as bactérias promotoras de crescimento a pseudomonas tem demonstrado excelentes 

resultados tanto para o desenvolvimento da planta quanto para a defesa da mesma. Em alguns 

trabalhos observou-se que a promoção do crescimento de plantas por rizobacterias também tem 

sido relacionadas à produção de hormônios como giberelinas (HOLL et al., 1988) auxinas 
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(ARAUJO et al.,2005) e ácidos lático e succínicos (YOSHIKAWA, 1993). Pseudomonas 

spp.(fuorescentes) produziu o fitohormonio AIA(acido idol acético) em resposta aos exsudados de 

raiz de milho (PAN et al.,1999). 

 Objetivou-se avaliar a eficiência agronômica da bactéria promotora do crescimento em 

plantas frente a e fertilizante comercial solúvel no crescimento e desenvolvimento do milho. 

 

2 Materiais e métodos 

 O experimento foi realizado no IFPE- Campus Vitória de Santo Antão, conduzido em 

ambiente protegido, onde a variedade utilizada foi a BRS 2022,(EMBRAPA,2009). O 

delineamento experimental foi realizado em blocos casualizados com quatro tratamentos e três 

repetições. Os tratamentos analisados foram os seguintes: T0 – controle (sem qualquer tipo de 

fertilizante); T1- fertilizante Comercial (NPK); T2 – bactéria (apenas inóculo bacteriano); T3 – 

bactéria mais fertilizante (inóculo bacteriano + NPK). 

 Para verificação de pureza da cepa bacteriana foram utilizados métodos de repiques, para 

àgar nutriente em tubo inclinado. Para isso as vidarias foram preparadas previamente, esterilizadas 

em autoclave à 120º por 30 minutos. As bactérias foram inoculadas em meio BHI (brain heart 

infusion), previamente na proporção de 3,7g do meio para 100 ml, onde a bactéria foi inoculada no 

BHI e levada para BOD (estufa a 35ºC) por 24h. Após esse período de tempo as sementes de milho 

foram acondicionadas em becker, e aos pouco o caldo BHI contendo a bactéria utilizada no 

experimento foi adicionado em uma quantidade que as sementes não ficassem submersas, onde 

ficaram em repouso por 24h.    

 As sementes inoculadas com Pseudomonas fluorescens foram colocadas em vasos com 

capacidade para 20L, contendo solo coletado no próprio Instituto. A irrigação foi feita por 

aspersão, através de sistema automatizado. A analise química do solo utilizado no experimento foi 

realizada de acordo com EMBRAPA (1998), cujo resultado encontra-se na figura 1. As adubações 

foram determinadas de acordo com a recomendação para a cultura no estado de Pernambuco (IPA 

2008). 

Na figura 2 encontram-se os dados relativos a altura de plantas 30 dias após a instalação do 

experimento (d.a.i).  Observa-se que o tratamento contendo apenas Pseudomonas fluorescens 

apresentou melhores resultados, diferindo dos demais tratamentos (p>0.05). 
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Figura 2 – Altura de plantas de milho (cm) aos 30 (d.a.i) para os tratamentos avaliados 

 Verifica-se ainda que o tratamento contendo bactéria promotora do crescimento em plantas 

mais fertilizante químico apresentaram valores mais elevados para altura de plantas que aquele que 

recebeu apenas fertilizante químico, apesar de não ter sido verificado diferença estatística entre 

estes dois tratamentos. Isto possivelmente deve-se a atuação da bactéria na promoção do 

crescimento destas plantas. Oliveira et al., (2012) não encontraram diferença estatística para altura 

de plantas de milho entre o tratamento com Pseudomonas fluorescens e aquele que recebeu apenas 

fertilizante químico (NPK). Para Coelho et al., (2007), a utilização de Pseudomonas fluorescens 

apresenta a vantagem de reduzir o custo com a adubação mineral e os riscos ambientais causados 

pela utilização inadequada, excessiva ou até mesmo incipiente, de adubos químicos. 

 Na figura 3 estão dispostos os dados para diâmetro de colmo para os tratamentos avaliados. 

Nota-se que o tratamento apenas com Pseudomonas fluorescens apresentou maiores valores entre 

todos os tratamentos. Estes resultados corroboram com os obtidos por Cardoso et al., (2008) que 

encontraram correlação positiva entre o crescimento e desenvolvimento de plantas de milho 

inoculadas com Pseudomonas fluorescens em solo não esterilizado.  
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Figura 2 – Diâmetro de colmo de plantas de milho (cm) aos 30 (d.a.i) para os tratamentos avaliados 

 

4 Conclusão 

 Os parâmetros diâmetro de colmos e altura de plantas de milho foram positivamente 

afetados pela inoculação da bactéria Pseudomonas fluorescens nas condições experimentais 

avaliadas. 
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Resumo 

 A iodoterapia é uma modalidade terapêutica da medicina nuclear que emprega como 

radionuclídeo o iodo radioativo. Esse tratamento realizado em unidades de internação hospitalar 

exige procedimentos de radioproteção para prevenir contaminação de pacientes, equipe de saúde e 

meio ambiente. Por este motivo a importância da implantação do gerenciamento dos rejeitos 

radioativos e a disseminação da informação para todos os trabalhadores envolvidos. A aplicação 

destes procedimentos de precaução, atendendo às normas da legislação vigente, depende 

diretamente do grau de conhecimento da equipe de enfermagem na manipulação do ¹³¹I, 

radioisótopo empregado na iodoterapia. Os procedimentos de precaução e a adequação da 

infraestrutura na realização da terapêutica da iodoterapia dependem fundamentalmente da 

fiscalização dos órgãos competentes, do conhecimento específico e responsabilidade do 

profissional responsável pelo serviço de Medicina Nuclear, e do incentivo da direção do 

estabelecimento prestador de saúde.  

Palavras–chave: iodoterapia; iodo radioativo; medicina nuclear; rejeito radioativo 

 

1. Introdução 

A iodoterapia é a terapêutica que utiliza os isótopos radioativos do ¹²³I e ¹³¹I para 

tratamento em cintilografia da tireoide, rastreamento de metástases e origem tireoidiana, 

terapêutica de hipertireoidismo, doses ablativas e terapêuticas para tratamento do Câncer 

Diferenciado da Tireoide (CTD) (OLIVEIRA et al., 1987; CALEGARO, 2007). O valor do 

tratamento combinado para CTD, cirurgia seguida de tratamento com 131I e hormônios 

tireoidianos, é reconhecido desde 1980, pela observação da intensa diminuição do índice de 

recidivas, após a utilização dessa terapêutica, que envolve a iodoterapia (CALEGARO, 2007). Essa 

terapêutica pode ser realizada tanto em ambulatório, quando o paciente recebe a dose radioativa na 

unidade de medicina nuclear, sendo orientado para ficar em isolamento no seu domicílio, quanto 

em unidade de internação hospitalar. O requisito básico que justifica a internação é a aplicação do 

131I com atividade acima de 1,11 Gigabecquerel (Gbq) (30 milicurie), conforme norma 

estabelecida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN-NE-3.05./96). As normas que 

regem a biossegurança do elemento 131I devem ser consideradas pelos profissionais da medicina 

nuclear e da unidade de internação, que compõem a equipe de enfermagem (Enfermeiros, Técnicos 

de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem), profissionais atuantes diretamente na unidade de 
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internação. O conhecimento técnico referente aos procedimentos utilizados para o preparo do 

quarto de internação, antes, durante e após o tratamento com o 131I, e à adequação das instalações 

intra hospitalares, principalmente quanto ao decaimento e armazenamento dos rejeitos radioativos, 

gerados durante o período da internação, é de fundamental importância para a proteção de 

pacientes e profissionais da saúde. A orientação e a utilização adequadas dos princípios de 

proteção radiológica, pela equipe de enfermagem na iodoterapia, fornecem proteção efetiva aos 

profissionais envolvidos no tratamento de pacientes com 131I (CALEGARO, 2007). 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Foi feito a fundamentação teórica sobre medicina nuclear e suas aplicações, iodoterapia, 

normas de radioproteção e as normas de rejeitos radioativos. Em seguida, visitas nos serviços de 

Medicina Nuclear para a verificação de treinamentos específico para todos os funcionários que tem 

contato com o paciente em tratamento com a iodoterapia (equipe de enfermagem e da medicina 

nuclear), verificação de cumprimento das normas vigentes e se o plano de gerenciamento de 

rejeitos radioativos envolve os materiais provenientes desta técnica. 

 

3. Resultados e Discussão 

Foram visitados dois serviços de Medicina Nuclear e a infraestrutura de ambos é adequada 

para o serviço prestado, seguindo todas as normas dos órgãos competentes. Referente a equipe de 

enfermagem, obtive muita resistência, em um serviço foi entregue uma lista com seis perguntas, 

por duas vezes, sobre materiais utilizados para proteção contra irradiação e contaminação, sobre o 

¹³¹I, normas seguidas que não foram entregues de volta. Em outro, uma enfermeira respondeu. Fica 

claro a falta de interesse da equipe de enfermagem sobre o assunto, o que pode deixar muitas 

dúvidas, incertezas, medo e falta de conhecimento para lidar com situações incomuns. 

 

4. Conclusões 

Deve haver um maior incentivo de conhecimento, que possa gerar interesse para esses 

profissionais que lidam com pacientes que utilizam essa terapia, o responsável pelo serviço de 

Medicina Nuclear e a direção do estabelecimento prestador de saúde devem estudar formas para 

mudar essa situação. 
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Resumo 

Atualmente são várias as discussões presentes no âmbito da educação e saúde no sentido 

de desenvolver estratégias que visem despertar nos mais diversos atores sociais presentes no 

ambiente escolar a criação de uma cultura de saúde. Tratar a saúde pedagogicamente, bem como 

possibilitar vivências interdisciplinares é sempre um grande desafio. Assim, objetiva-se 

desenvolver experiências interdisciplinares a partir do trato pedagógico da saúde nos componentes 

curriculares de química, biologia e educação física a partir da temática “gasto energético”. O 

estudo vem contribuir para a reflexão e a contextualização de possibilidades de experiências 

interdisciplinares, aproximando a vivência em sala de aula da realidade cotidiana dos discentes. 

Uma das preocupações identificadas no ensino é a concluir o conteúdo programático, 

sobressaindo-se o ensino conteudista. Os discentes investigados  apontaram (55%) que o 

componente Educação Física mais se relaciona com a saúde. Na experiência proposta, tratar a 

temática “gasto energético” como uma temática de saúde, 63% dos discentes relataram que 

identificaram tal temática nas aulas de educação física (63%), nas aulas de física (29%) e nas de 

química (8,0%). Pode-se concluir que experiências interdisciplinares são possíveis e apontam para 

um ensino contextualizado e mais atrativo.   

Palavras–chave: Biologia; Educação Física; Gasto Energético; Química; Saúde 

 

1. Introdução 

 De acordo com Fazenda (2009) a reorganização curricular determinada em áreas de 

conhecimento, estruturada pelos princípios pedagógicos da interdisciplinaridade, da 

contextualização da identidade, da diversidade e autonomia, vai redefinir uma relação entre os 

sistemas de ensino e as escolas. Essa proposta proporciona uma influência mútua entre as áreas 

curriculares e facilita o desenvolvimento dos conteúdos, numa perspectiva de interdisciplinaridade 

e contextualização. Alguns problemas ainda precisam ser solucionados para que tais finalidades 

possam ser atingidas. Um desses problemas é o chamado ensino conteudista praticado por alguns 

educadores preocupados em cumprir todo o conteúdo curricular, mesmo que muitas vezes essa 

temática desenvolvida nada tenha a ver com a vida dos estudantes.  

 O gasto energético de atividade física pode ser compreendido como a quantidade de 

energia depreendida em atividades do cotidiano e durante o exercício físico (Melo et al, 2008), o 
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que difere da Taxa Metabólica Basal (TMB) é a quantidade de energia necessária para a 

manutenção das funções vitais do organismo, sendo medida em condições padrão de jejum, 

repouso físico e mental de temperatura, iluminação e sem ruído (Bursztein et al., 1989; Garrow, 

1974; Harris & Benedict, 1919). 

 

2. Materiais e Métodos 

 Realizou-se uma pesquisa qualitativa na literatura e no campo, em documentos e assistiu-

se 04 aulas de três diferentes disciplinas curriculares, sendo elas, Educação Física (PEF1), Biologia 

(PB1) e Química (PQ1), os quais pertencem ao IFPE - Campus Vitória e para a análise dos dados 

coletados será feita por meio da  análise de conteúdo do tipo categorial por temáticas (BARDIN, 

2011). E aplicação de questionário quali-quantitativo sobre o "Gasto Energético", com os discentes 

dos 1º, 2º e 3º anos desta mesma instituição. 

 

3. Resultados e Discussão 

 Na atualidade, refletir sobre interdisciplinaridade é uma condição em todas as áreas de 

conhecimento. Entende-se interdisciplinaridade como a incorporação dos resultados de várias 

disciplinas, tomando-lhes de empréstimo esquemas conceituais de análise para integrá-los, após tê-

los comparado e julgado (JAPIASSU, 1976). Utilizando este conceito, Fazenda (1979) afirma que 

a interdisciplinaridade pressupõe uma intersubjetividade e não pretende a construção de uma 

superciência, mas uma mudança de atitude frente ao problema do conhecimento, uma substituição 

da concepção fragmentária pela unitária do ser humano. A interdisciplinaridade deve caracterizar a 

colaboração existente entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma 

ciência.  

 Biologia x Bioenergética: Na aula de biologia sobre Bioenergética, a relação do professor 

e o aluno foi bastante importante para o desenvolvimento da aula, a problematização da professora 

(PB1) no início de sua aula, indagando os alunos, "De onde vem a Energia?", Responderam: (1) Do 

Sol (Produz a Energia Térmica e Luminosa), (2) Alimentos; (3) Temperatura; (4) Água.  

 Química x Gasto Energético:  Na aula de Química, o termo gasto energético, volta para o 

denominador temático: Termoquímica, e o professor (PQ1) iniciou a discussão entre eles, 

percebemos que a termoquímica é a parti da química que é compreender as reações química 

envolvidas em várias formas de energia e são entendida de perda ou ganho de energia.  

Questões em foco 

As indagações aplicadas aos discentes foram 07, com os seguintes elementos:  A primeira 

indagação é saber "Qual componente curricular é encontrada a temática de Saúde?". É um 

questionamento que é comum no cotidiano, mas as suas abordagens são dificilmente encontradas 

em alguns ambiente escolar. E os discentes afirmam que cerca de 55%  vê a componente curricular 
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de Educação Física relacionada com a Saúde, mesmo que a Química, Biologia e a Física estão 

contida neste âmbito, mas pela ótica dos discentes a Educação Física apresenta uma 

responsabilidade maior, trabalhando com conteúdos que implicam em movimento,  como: os 

esportes, ginástica, dança, jogos e lutas, explicando o estado em que o ser humano pode ficar 

exercitando as atividades, na Química com 16%, na Biologia com 22%. Na segunda indagação é 

saber: "Qual a componente curricular que trabalha a temática de Gasto Energético?". Cerca de 

63% dos educando disseram que a componente curricular de Educação Física abordado a temática 

de Gasto Energético em suas aulas, assim como a Química com 8% e a Física com 29%.  Assim 

sendo, a Educação Física possui um leque enorme de possibilidades e estratégias de trabalho que 

podem/devem ser utilizados pelos professores, a fim de trazer mais sentido e significado para os 

alunos que as vivenciam. É importante ressaltar que os demais componentes curriculares (Língua 

Portuguesa, Física, História etc.), também devem/podem utilizar-se do movimento, buscando 

integrar-se de forma eficiente com as questões ligadas á Educação Física (RODRIGUES e 

GALVÃO, 2005). Posteriormente questionou-se sobre o conceito de saúde: “O que é Saúde?”, 

analisou-se a sua resposta perante o conceito de Saúde, segundo a OMS (Organização Mundial de 

Saúde, 1976) que é a "Situação de perfeito bem-estar físico, mental, cultural, econômico e social" 

do indivíduo. Mostra que cerca de 89% dos discentes obtém uma visão de Saúde segundo a OMS, 

aproximando do conceito real, que comumente encontra-se uma definição de Saúde voltada a 

ausência de doença. Na quarta indagação sobre “O que é Gasto Energético?”, Dos docentes os 

quais se apurou, que cerca de 72,20% deles empregam uma visão positiva do conceito de Gasto 

Energético segundo (Bursztein et al., 1989; Garrow, 1974; Harris & Benedict, 1919). Questionou-

se: “Você observa alguma relação entre as temáticas de Saúde e Gasto Energético (Energia)?" 

Cerca de 78% dos educandos observam essa relação, mas descrever essas interligações os discentes 

não conseguiram, ou seja, cerca de 67% não conseguiram, alguns mencionaram a prática de 

exercícios físicos. Outra indagação feita foi: “De onde vem a Energia?" Como podemos notificar 

que cerca de 73% dos alunos afirmaram que vem dos alimentos, interligando com a Saúde x Gasto 

Energético, pois os alimentos são fontes de energia para o corpo humano. Um outro 

questionamento feito foi: "Qual  componente curricular tem a responsabilidade de trabalhar as 

temáticas da saúde como conteúdo?" Demonstra que cerca de 43% dos alunos diz que a 

responsabilidade de trabalhar em suas aulas a temática de saúde como conteúdo é a Educação 

Física, em seguida a Biologia com 36,6% e a Química com 20,4%. 

 

4. Conclusões 

 Para promover a interdisciplinaridade é necessário estabelecer um diálogo entre as diversas 

áreas do saber. Não se deve buscar o professor polivalente para alcançar a interdisciplinaridade, e 

sim a colaboração integrada de diferentes especialistas que trarão a sua contribuição para a análise 

de um determinado tema. Portanto, para que haja interdisciplinaridade é preciso um envolvimento 

de todo o corpo docente e discente, numa busca pela interligação das diversas disciplinas que 

compõem o currículo do ensino médio. 
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 Diante dos resultados obtidos no estudo, verificou-se que grande parte dos alunos dos 3º 

Anos investigados, apresentam uma relação da Saúde com a componente curricular de Educação 

Física mostrando a relação da saúde na educação. Os dois relatos apresentados corresponde a um 

episódio sobre um mesmo denominador temático: a termoquímica.  Os resultados obtidos, a grande 

indagação que se levante é a possibilidade de relacionar a Química x Gasto Energético x Saúde, e 

afirmando perante os dados, foi possível observar uma possibilidade de um olhar interdisciplinar 

no cotidiano escolar. 
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Resumo 

A implementação da agenda ambiental nas instituições públicas tem como objetivo 

promover referenciais voltados à sustentabilidade, de forma a combater os desperdícios e gerar 

uma nova postura nos servidores públicos e no caso de ambiente escolar, também nos alunos, 

através da adoção de atitudes e procedimentos que levem ao uso racional dos recursos naturais e 

dos bens públicos.  

Para a implantação da agenda ambiental na administração pública, é necessário o interesse 

da Instituição, o diagnóstico ambiental da mesma, o desenvolvimento de ações educativas e de 

treinamento, a formação de parcerias para incentivar comportamentos compatíveis com a 

conservação do patrimônio público e dos recursos naturais, a criação de prêmios que estimulem 

ações positivas, de mudança de hábitos e de adequação da infraestrutura funcional, a inclusão de 

critérios ambientais nos processos licitatórios e de compras, implementação da coleta seletiva de 

materiais recicláveis e a adoção de práticas sustentáveis em relação ao uso dos recursos naturais na 

instituição.  

No âmbito dos resíduos sólidos, atualmente seu gerenciamento vai além de uma 

conscientização ambiental, é uma questão de atendimento aos requisitos legais. Desta forma, este 

plano de trabalho complementa as ações relacionadas á temática de gerenciamento de resíduos 

sólidos dentro da instituição, fortalecendo grupos temáticos e contribuindo para a elaboração do 

Plano de Logística Sustentável e do Plano de Gerenciamento de Resíduos no IFPE-Campus Recife, 

que será necessário concluir até agosto de 2014, conforme os aspectos legais pelo qual o IFPE está 

regido e promovendo a coleta seletiva solidária. 

Palavras-chave: Legislação; Coleta Seletiva Solidária; Resíduos Sólidos. 

 

1. Introdução 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada pela Lei Federal nº 12.305/2010 e 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404/ 2010, dispõe sobre a gestão integrada e o 
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gerenciamento dos resíduos sólidos, determinando as responsabilidades do poder público e dos 

geradores, com o prazo máximo de adequação das instituições até agosto de 2014.  

Preocupados com a situação atual do IFPE e na necessidade de articulação com outras 

instituições de ensino com experiência na gestão de resíduos sólidos e adequação ás novas 

políticas, foi proposto um projeto de pesquisa envolvendo uma equipe multidisciplinar intitulado 

Estudos para subsidiar a implantação da Agenda Ambiental no IFPE cujo objetivo estratégico 

consiste em executar estudos para a realização de diagnóstico, identificação dos pontos críticos, 

situações de desperdícios e procedimentos gerados de impactos ambientais negativos de forma a 

subsidiar ações para implantação da Agenda Ambiental no IFPE.  

Inserido neste Projeto de Pesquisa, este plano de trabalho complementa as ações 

relacionadas á temática de gerenciamento de resíduos sólidos dentro da instituição, fortalecendo 

grupos temáticos e contribuindo para a elaboração do Plano de Logística Sustentável e do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos no IFPE – Campus Recife, que será necessário concluir até agosto de 

2014, conforme os aspectos legais pelo qual o IFPE está regido. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser observada abaixo, sob a forma de tópicos 

resumidos que sumarizam os procedimentos básicos no qual foi baseado este trabalho. 

1. Levantamento bibliográfico relacionado aos aspectos legais envolvendo a coleta seletiva 

solidária na Administração Pública; 

2. Mapeamento dos coletores de materiais recicláveis e reutilizáveis no IFPE/Campus Recife 

e estudo do modelo de gestão de resíduos sólidos adotados na instituição; 

3. Levantamento das instituições e órgãos regidos pela administração pública as quais 

estejam regulamentadas junto às cooperativas e associações de materiais recicláveis ou 

reutilizáveis; 

4. Acompanhamento das reuniões da Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 

IFPE – COGERE e Fórum sobre Adequações à Política Nacional de Resíduos Sólidos em 

Instituições Públicas de Ensino Superior de Pernambuco – FOGERE; 

5. Participação em palestras que envolvam a temática. 

 

3. Resultados e Discussão 

Foram identificadas as normas e leis existentes aplicadas à coleta seletiva solidária, 

considerando ainda as exigências de adequações físicas e burocráticas, onde submetem as 

organizações públicas a responsabilidade quanto à destinação correta dos resíduos sólidos gerados 
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pelas mesmas. Encontram-se a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, o e o Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, ao qual 

institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 

dos catadores de materiais recicláveis, foram aplicadas como referências fundamentais da 

metodologia. Além disso, a constituição do Comitê Interministerial de Inclusão Social dos 

Catadores de Materiais Recicláveis, regulamentada pelo decreto citado anteriormente e a Lei nº 

11.445/07, são exemplos de formalização de políticas públicas que têm o desafio de contribuir para 

a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. 

Na Figura 1 estão apresentadas as normativas que dão forma e fundamentam a Coleta 

Seletiva Solidária. 

 

 

 

Durante a pesquisa deu-se o conhecimento do site que representa o Movimento Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) “é um movimento social que há cerca de12 

anos vem organizando os catadores e catadoras de materiais recicláveis pelo Brasil afora.” Buscam 

a valorização da categoria de catador frente à sociedade e a regularização junto ao Ministério do 

Trabalho. Mantêm online, informações referentes às exigências contratuais com particulares e com 

órgãos públicos, à disposição de cartilhas de formações política e educacional voltadas ao MNCR, 

ao documento intitulado “Declaração de Princípios e objetivos do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR”, além das normativas legais implantadas pelo 

Governo Federal acerca da coleta seletiva solidária, onde se é possível consultar o endereço da 

cooperativa e agendar uma visita, mediante prévio contato. É uma ferramenta muito importante 

capaz de tirar os catadores do “anonimato social”, o que permitiu a ampliação do conhecimento em 

Fig.1.Arcabouço Legal da Coleta Seletiva Solidária 
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relação ao funcionamento, e ainda, da gestão das cooperativas e associações de catadores de 

materiais recicláveis ou reutilizáveis.  

Neste trabalho contemplou-se ainda a atualização do mapeamento relacionado à 

distribuição dos coletores de resíduos sólidos e a alocação destes dentro do IFPE – Campus Recife 

nos seguintes setores: almoxarifado, depósito dos materiais inservíveis eletrônicos, gráfica, 

laboratórios, oficina, cantina e enfermaria. O mapeamento se deu através do registro fotográfico e 

entrevistas, onde foram identificados os pontos destinados à coleta seletiva no IFPE, como 

também, os setores responsáveis pela geração dos diversos tipos de resíduos sólidos, conseguindo 

assim elaborar o mapeamento da área utilizada para alocação dos respectivos materiais. 

 

4. Conclusões 

A implantação do Plano de Gestão de Logística Sustentável e o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos no IFPE são de extrema importância não apenas ao fato do cumprimento às 

normativas legais, mas também, pode contribuir para a redução significativa da emissão de 

resíduos sólidos ao meio ambiente, pois deve permitir um melhor planejamento e logística 

envolvidos na destinação adequada dos materiais recicláveis ou reutilizáveis às associações e 

cooperativas, gerando renda aos cooperados e suas respectivas famílias. 

É importante que haja a aplicabilidade do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

dentro do IFPE e como proposta a contribuir ainda mais nesse campo, a continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos é de extrema importância para a concretização das ações propostas neste trabalho. 

Sendo agora, a construção da Agenda Ambiental do IFPE, dentro da perspectiva da coleta seletiva 

solidária com enfoque no amparo legal necessário, o foco das futuras atividades. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo, descrever a frequência de ingestão de macro 

nutriente por adolescentes, bem como estudar a influência da alimentação na qualidade do sono. 

Participaram como sujeitos 21 escolares classificados como estudantes moradores, que residem no 

Campus de segunda a sexta e que apresentaram distúrbios de sono constatado a partir de uma 

aplicação de um inquérito, o questionário de PITTSBURGH. Aplicou-se também o Questionário 

de Frequência Alimentar (QFAA). Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS versão 

16.0. Dos discentes analisados 10 apresentou ter algum distúrbio do sono. Observou-se um 

consumo de 7% de proteínas, 35% de carboidratos e 10% de gorduras, ou seja, um baixo consumo, 

pois o ideal seria 15%, de 50% a 60% e 25% a 30%, respectivamente. Com isso os discentes 

pesquisados por ter uma má alimentação a sua qualidade de sono é diretamente afetada. 

Palavras–chave: Alimentação; Adolescentes; Sono; Distúrbios e QFAA. 

 

1. Introdução 

Dormir as horas necessárias para ter uma boa qualidade de vida é algo que poucos vivem, 

muitos nem chegam há dormir seis horas por dia, sabendo que oito horas são o mínimo indicado 

pelos especialistas. A diminuição deste tempo vem afetando muito a saúde desses que não dormem 

as horas necessárias. A fase da vida do homem que a alimentação tem influência direta é na 

adolescência, logo adolescentes que não tem uma boa qualidade de sono tendem a ganhar peso, 

pois se alimentam mais do que realmente precisam. (WRIGHT, 2013). 

O consumo de macro e micro nutrientes na fase da adolescência é baste importante para 

que este jovem venha evitar problemas futuros para sua saúde, entretanto poucos jovens tem uma 

boa qualidade na alimentação com isso não apenas o seu sono é afetado mais também a qualidade 

da sua vida (BARKET, 1989). 

Hoje, mas do que qualquer época anterior, o interesse de ter uma boa alimentação, para que 

se tenha uma boa qualidade de vida vem tornando-se cada vez mais desejável por todos, onde esses 

interesses devem ser visto desde cedo, os adolescentes que tem uma alimentação saudável, 

consequentemente garante uma boa saúde futura. A nutrição está relacionada com a preservação e 

aparecimento de determinados distúrbios (GONZÁLES, 2002). 
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Analisar a influência da alimentação na qualidade do sono; Observar quais os possíveis 

alimentos que interferem na qualidade do sono e no Perfil Alimentar; Analisar o gasto calórico dos 

discentes durante o dia; A frequência do consumo de macro e micro nutriente e qual a sua relação 

coma qualidade do sono. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Com o objetivo maior de analisar o perfil alimentar foi aplicado um Questionário de 

Frequência Alimentar (QFA) (VIEBIG; VALERO, 2004) e o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) com seis indivíduos todos do sexo masculino, os mesmo são moradores do 

IFPE-Campus Vitória e tem uma faixa etária de 15-19 anos. Todos os sujeitos participantes da 

pesquisa serão analisados pra vê ser os mesmos apresentam algum distúrbio do sono identificado a 

partir de um inquérito de PITTSBURGH. No QFA contém 94 itens alimentares onde estão 

divididos em dez grupos, cujo são Doces, Salgados, Produtos Lácteos, óleos, Cereais, Verduras, 

Frutas, Feijão, Carnes e Bebidas.  

Os sujeitos analisados responderam este questionário enfatizando a frequência do consumo 

dos alimentos citados, em uma escala de nunca, pelo menos uma vez no mês, três vezes ao mês, 

pelo menos uma vez na semana, duas a quatro vezes na semana, uma vez ao dia, duas ou mais 

vezes ao dia. A análise dos dados será feita no Programa estatístico SPSS Versão 16.0. Com a 

coleta dos dados será analisados o consumo de macro e micro nutriente de cada discente, logo 

teremos a relação da alimentação com a qualidade do sono dos mesmos. Este instrumento 

apresenta informações qualitativas da ingestão alimentar de cada indivíduo. 

 

3. Resultados e Discussão 

A coleta dos dados foi realizada através da aplicação do QFA, onde seis discentes do IFPE-

Campus Vitória o respondeu de forma bem objetiva, sem apresentar nenhuma dificuldade.   

Com a aplicação do Questionário do PITTSBURGH, foi detectado que entre os 21 

discentes analisados 10 apresentam distúrbios do sono, 7 má qualidade de sono e apenas 4 

apresentam uma boa qualidade do sono, o questionário foi aplicado na própria IFPE- Campus 

Vitória. 

Com base na análise dos dados foi visto que os discentes apresentam um consumo de 

frutas e vegetais com uma freqüência de três vez por mês, tomando como referência 1 mês.A 

variedade no consumo e frequência das frutas cítricas (limão, lima, laranja) e os vegetais (tomate, 

couve, repolho e outros de folhas) não são tão presentes no cardápios dos sujeitos, sabendo que 

esses alimentos têm um papel muito importante para que tenha uma boa qualidade do sono. A 

ingestão desses citados acima é muito baixa, não chega a ser duas vezes por mês. 
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             O consumo de lanches antes de deitar para dormir foi bastante preocupante, pois os 

discentes relataram que têm o hábito de consumir alimentos muito calóricos, o consumo de 

batatinhas chips e balas chegar a ser diário entre os sujeitos analisados. 

O gráfico 1 apresenta a frequência de ingestão de alimentos dos discentes durante o 

período de um mês. O consumo de feijão e frutas não cítricas é de 100%, esse que são ricos em 

macro nutrientes, porém mostra um baixo consumo em salgados, esse também tem uma boa 

concentração de macro nutriente. 

Gráfico 1- A porcentagem de consumo de determinados alimentos pelos discentes do IFPE-Campus Vitória 

referente ao um mês 

 

 

 

4. Conclusões 

A análise dos dados permite fazer uma relação da qualidade da alimentação com a má 

qualidade do sono, e consequentemente algumas apresentam também distúrbio do sono. É de muita 

relevância está sempre buscando uma boa qualidade na ingestão de alimentos, pois os mesmo são 

os responsáveis para que haja uma expectativa de vida melhor, onde a necessidade de macro e 

micro nutrientes que o nosso corpo tanto necessita será de forma adequada preenchida através da 

nossa alimentação. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a autoavaliação institucional realizada pela 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), considerando sua missão, seu espaço de 

inserção acadêmica, social e cultural, aporte e natureza, com vistas a verificar as possibilidades da 

autoavaliação institucional, como instrumento de construção identitária e do aprimoramento da 

gestão nesta IES. Como procedimento metodológico utilizou-se a pesquisa documental. Sendo 

realizada uma análise de conteúdo para o tratamento dos dados. Partimos do pressuposto que as 

perspectivas institucionais diferenciadas e diversificadas impactam a realização da avaliação 

institucional. Entendemos que o estudo das questões pertinentes ao processo de autoavaliação se 

faz necessário e relevante, pelas contribuições que pode possibilitar para o conhecimento das 

práticas de autoavaliação institucional desenvolvidas na UFRPE. Conclui-se que, a perspectiva 

atual do processo de diversificação e diferenciação institucional imprime aspectos peculiares ao 

desenvolvimento da avaliação institucional, sobretudo no trabalho realizado pela CPA na 

autoavaliação institucional, expressando o grau de institucionalização da cultura da avaliação 

institucional ao nível micro e macro do sistema de educação superior. 

Palavras–chave: Avaliação institucional; SINAES; Avaliação interna; UFRPE; CPA 

 

1. Introdução 

A Nas três últimas décadas o Brasil vivenciou vários modelos de política da avaliação da 

educação superior, que apresentaram e representaram mudanças substantivas no tocante a 

concepção de avaliação e desvelaram perspectivas distintas de possíveis contribuições ao setor da 

educação superior. Neste âmbito a avaliação foi/é entendida como um processo contínuo de 

aperfeiçoamento acadêmico; uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária. No caso, 

um processo sistemático de prestação de contas à sociedade; um processo de atribuição de valor a 

partir de parâmetros derivados dos objetivos; um processo criativo de autocrítica (PFEIFER, 2012).  

No contexto atual, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, a avaliação da 

educação superior brasileira, em razão das recentes medidas do INEP, está deixando de ser uma 

produção de significados, questionamento sobre a pertinência e a relevância científica e social da 

formação e dos conhecimentos, para reduzir-se à medida e ao controle, pois quando a avaliação e o 

conceito de qualidade são determinados pelos especialistas externos e as autoridades 
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governamentais, em geral, se limitam a controlar, medir certificar e regular, em detrimento dos 

processos participativos e formativos de reflexão e debates da comunidade acadêmica e científica, 

com prejuízo, portanto, ao exercício da autonomia universitária (DIAS SOBRINHO, 2008). Este 

trabalho parte do pressuposto de que a avaliação deve transcender o modelo regulatório, buscando 

uma reflexão para melhores condições e o desenvolvimento institucional, promovendo a 

democratização do ensino, evidenciando-a como política e de relações de poder, que envolvam o 

ensino superior, a sociedade e o Estado, que denote práticas do melhoramento baseadas na 

emancipação. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A pesquisa desenvolvida foi do tipo documental, analisando como a avaliação interna está 

sendo retratada nos documentos que envolvem a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

UFRPE. A coleta de dados foi realizada através do site da Instituição. A coleta de dados foi 

desenvolvida através da elaboração de ficha de catalogação dos documentos, definindo os tópicos 

da pesquisa: padrão de avaliação, finalidades da avaliação, instrumentos de coletas de dados 

previstos e realizados, autonomia das propostas em relação ao roteiro de autoavaliação proposto 

pelo SINAES, operacionalização da autoavaliação, composição da CPA, processo de formulação. 

Para analise dos dados realizou-se a “crítica do texto”, a “crítica de autenticidade” e a “crítica de 

origem” (FRAGATA, 1981). Na análise, o primeiro passo realizado foi a crítica do texto 

identificando a origem e perfil dos autores. Em segundo, o conhecimento das circunstâncias em 

que surgiram tais documentos. E em terceiro, a crítica do valor interno dos documentos. Tais 

procedimentos visavam indicar o alcance em que se constituiu a cultura da avaliação institucional. 

 

3. Resultados e Discussão 

A UFRPE ao longo do processo de avaliação procurou analisar a qualidade das ações 

desenvolvidas com o objetivo da busca pela compreensão do significado que estas ações 

representam para o crescimento e desenvolvimento da comunidade acadêmica e a sociedade em 

geral. A formação da CPA deu-se logo a implementação da política de avaliação e o regimento 

após o primeiro ano de vigência da lei nº 10.861/04 que originou o SINAES. No entanto, a 

formalização do PDI em 2006, e a entrega dos relatórios em 2011 e 2012 são evidências das 

fragilidades da avaliação interna no contexto institucional da UFRPE, pois os relatórios de 

autoavaliação deveriam ser postados ao INEP anualmente, sobretudo no período dos últimos 5 

(cinco) anos. Ao longo do tempo, ocorreram alterações no quantitativo das representações da CPA-

UFRPE ascendendo de 10 a 18 o total de membros da Comissão. Também é importante perceber 

que as alterações não ocorreram numa sequencia estável, mas num contexto de instabilidade 

sugerindo dificuldades no trabalho da avaliação interna na Instituição e ressignificação os trabalhos 

da comissão no contexto institucional da UFRPE e do SINAES. 
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Os dados apontam para algumas evidências no desenvolvimento dos trabalhos da CPA: 

fragilidade no processo de sensibilização da comunidade acadêmica; transparência e publicização 

dos trabalhos da CPA, dificuldades de realização dos relatórios, entre outros. Tais elementos são 

comuns aos casos de outras IFES pesquisadas no Estado de Pernambuco e do Nordeste brasileiro. 

Isso demonstra fragilidades das práticas avaliativas em consolidar a “imagem de produção” – 

metodologia da avaliação, uma “imagem de negociação” – aspectos políticos da avaliação, 

desenvolvida na Instituição (HOUSE, 1994).  No relatório 2011 chega-se até citar “Não foi 

encontrado registro da atuação desta comissão durante o seu período de gestão (7 anos)” p. 33. No 

relatório de 2011 o instrumento de coleta de dados utilizados pela CPA referiu-se ao uso de 

pesquisa documental e questionário aplicado à comunidade acadêmica (professores e alunos). 

Richardson (2009) e Bogdan e Biklen (1994) fazem uma série de restrições quanto a utilização 

destes instrumentos. Essas limitações em torno da neutralidade em torno do processo avaliativo são 

destacadas na literatura acadêmica da avaliação da educação superior (SILVA, 2011).Quanto aos 

objetivos da avaliação, os relatórios tanto de 2011 quanto de 2012 associam a avaliação aos seus 

três fundamentos: planejamento, orientação e monitoramento (LÜCK, 2012). No entanto, quando 

realizado uma leitura mais apurada dos dados do relatório e interpretando os dados da segunda 

tabela, verifica-se mais uma associação da avaliação a apenas ao fundamento da orientação. Pois, 

se a IFES realmente desenvolvesse processo de planejamento sistematizados dos dados da 

Universidade, desde o início da implementação do SINAES existiriam outros relatórios de 

autoavaliação.  

 

4. Conclusões 

Enfatizar De maneira sucinta, os dados analisados proporcionam perceber evidencias de 

entraves à materialização do AVALIES, em sua modalidade de avaliação interna, no tocante a 

consolidação da avaliação na perspectiva holística e integradora no processo de avaliação da IFES 

pesquisada. Para constatar de maneira mais aprofundada esses entraves, se faz indispensável à 

efetivação de estudos empíricos pautados em pressupostos teóricos vigorosos e comparativos no 

sentido de superar uma característica comum do campo, os trabalhos restritos à natureza teórico-

conceitual. Também é perceptível no caso analisado, que a gestão da IFES desvela um processo de 

aprendizagem incipiente no tocante a interface da avaliação com o planejamento institucional, o 

uso da avaliação está muito mais associado aos aspectos da organização institucional do que aos 

aspectos da identidade institucional, pois é preciso desenvolver expertise por parte dos agentes 

internos no tocante ao processo de autoavaliação. Mesmo diante deste cenário, se a avaliação 

interna não se apresentar de maneira fragmentada, as possibilidades de êxito do processo serão 

animadoras. 

Todavia, é preciso estar atento, pois a concepção de avaliação desenhada no processo de 

implementação da avaliação interna é uma concepção distante daquela descrita por Dias Sobrinho 

(2008), valorativa dos questionamentos coletivos refletindo na prática uma transformação 
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qualitativa da instituição, ajudando de fato, o conhecimento sobre o fenômeno educativo da 

educação superior. Esse aspecto vem descaracterizando o potencial propositivo da avaliação 

interna delineada nos referenciais normativos do SINAES no contexto da UFRPE.  
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1. Introdução 

Na última década estudos significativos foram realizados com o objetivo de unir a medicina 

nuclear a técnicas mais avançadas de imagiologia médica.  Devido à utilização e manipulação de 

radiofarmacos, dentre estes, emissores de radiação gama, a barreira de blindagem para a sala de 

exames e áreas de espera deve ser levada em consideração. Esta proteção deve abranger os 

pacientes, trabalhador e indivíduo do público. Devido a isso, as exigências nacionais da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN (CNEN-NE-3.01) devem ser cumpridas. Além disso, a 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) – no documento 103 de 2007 contêm 

instruções para proteção radiológica contra os efeitos nocivos provocados pela exposição à 

radiação. Devido à grande complexidade e de muitas fórmulas matemáticas envolvidas para 

realizar cálculos de blindagem, foi desenvolvido um aplicativo que simula os cálculos para 

obtenção das espessuras de blindagem, este por sua vez, visa facilitar os cálculos envolvidos 

quanto ao uso das radiações gama e suas respectivas blindagens. Os resultados são apresentados 

em um software desktop / web, desenvolvido usando a linguagem de programação C# e as 

tecnologias WPF e Silverlight do Microsoft Visual Studio 2010.  

 

2. Metodologia 

Os materiais utilizados foram os computadores localizados no Laboratório de Dosimetria 

Numérica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (LDN-IFPE). As 

simulações com Tc 
99

m e/ou I
131

 emissores de radiação gama foram realizadas no ambiente de 

desenvolvimento integrado do Microsoft Visual Studio (MVS) 2010 com a janela principal da 

interface em construção no modelo de projeto Silverlight Navegation Application com aplicação 

para o Software blindagem gama fornecido pelo Grupo de Dosimetria Numérica (GND). 

 

3. Resultados e discurssões 

Como ponto principal deste estudo podemos destacar a realização de toda parte concernente à 

fundamentação teórica, incluindo os estudos dirigidos sobre medicina nuclear e programação 

utilizando a linguagem C# e o aplicativo Silverlight. 
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Com a criação deste aplicativo acreditamos que contribuirá em muito com os estudos e 

pesquisas relacionados a cálculos de blindagem, tendo em vista que, os cálculos realizados para 

obtenção de blindagem sejam de certa maneira muito trabalhosos. Além disso, pode-se usar o 

mesmo, para fazer simulações de áreas que serão blindadas, trocar o tipo de material radioativo e 

também do seu material atenuador, variar a distância e energia do elemento radioativo. De maneira 

que, a criação do aplicativo associado ao software fornecido pelo GDN para simular as fontes 

radioativas a serem acopladas ao modelo e deixá-las disponíveis ao usuário através de chaves de 

interface de entrada para o aplicativo blindagem gama deu condições de modo significativo para 

bolsista em sua vida acadêmica. 

 

4. Conclusão 

Devido à grande complexidade e variedades de fórmulas que podem ser utilizadas para 

cálculos das espessuras de blindagem, que no caso desse projeto para radiação gama. O Software 

de simulações realizadas para blindagens com o uso dos radiofármacos Tecnécio- 99m e Iodo- 131 

trará resultados numéricos da quantidade necessária em cm do material absorvedor, que no nosso 

caso será o chumbo. Com a utilização desse Software, a realização de simulações facilitará a 

consulta de alunos para realização de projetos e até mesmo na resolução de problemas envolvendo 

cálculos de espessura de blindagem e profissionais não só da área de radiologia bem como de 

outras áreas que participam na construção e no estudo da blindagem de um ambiente que 

comportará materiais radioativos.    
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Resumo 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica utilizada para o diagnóstico e terapia de 

algumas doenças. Para o tratamento de carcinomas diferenciados da tireoide (papilífero e folicular) 

é empregada a Radioiodoterapia, com a finalidade de eliminar resto de tecido tireoidiano após a 

retirada da tireoide. Na Radioidoterapia utiliza-se o radioisótopo Iodo-131 (¹³¹I) na forma de Iodeto 

de sódio (NaI). A quantidade da atividade (dose) de ¹³¹I administrada é geralmente de 

responsabilidade do médico nuclear, que tem como base uma imagem de Pesquisa de Corpo Inteiro 

do paciente (PCI pré-dose terapêutica). A PCI também é utilizada após o tratamento de 

Radioiodoterapia (PCI pós-dose terapêutica) com o objetivo de avaliar possíveis metástases. A 

proposta deste trabalho foi verificar a biodistribuição do ¹³¹I no corpo inteiro e em alguns órgãos do 

paciente, com o objetivo de constatar alguma similiaridade. Foram analisados os exames de PCI 

pré-dose e pós-dose, nas projeções anteriores e posteriores de dez pacientes. Nessas imagens foram 

feitos contornos (ROI - Region Of Interest) no corpo inteiro e nas áreas com hipercaptação do ¹³¹I. 

A contagem total foi utilizada no cálculo para a obtenção da porcentagem de distribuição do ¹³¹I 

nos órgãos do paciente. Os resultados obtidos mostraram que há similiaridade na biodistribuição do 

¹³¹I entre a PCI pré-dose e a PCI pós-dose. Portanto, verificou-se que é de grande valia as imagens 

de PCI pré-dose terapêutica como forma de auxiliar o médico nuclear na escolha da melhor 

atividade a ser administrada no paciente, visando minimizar a dose nos órgãos adjacentes. 

Palavras–chave: Doenças da glândula tireoide; Medicina Nuclear; Proteção radiológica; 

Radioiodoterapia 

 

1. Introdução 

Medicina Nuclear é uma especialidade médica que utiliza fontes não seladas de 

radionuclídeos com finalidade diagnóstica e/ou terapêutica. A Cintilografia é um método de 

diagnóstico que utiliza substâncias radioativas e um aparelho capaz de detectar sua presença nos 

diferentes órgãos do corpo humano.  

A Radioiodoterapia ou Iodoterapia é o método terapêutico utilizado no tratamento de 

doenças benignas e malignas da tireoide. Nos casos de Carcinomas diferenciados da tireoide 
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(Papilar e Folicular), a radioiodoterapia possui a finalidade de eliminar resto de tecido tireoidiano, 

reduzindo a recorrência tumoral e aumento da sobrevida [LOPES FILHO, 2007].  

O exame cintilográfico de Pesquisa de Corpo Inteiro (PCI) é realizado com o intuito de 

avaliar a presença de tecido iodo-concentrante remanescente e possível acometimento de outros 

órgãos. A PCI também possui o objetivo de auxiliar na escolha da atividade a ser administrada nos 

pacientes que serão submetidos à radioiodoterapia (PCI pré-dose). A PCI também é empregada na 

avaliação após dose terapêutica do ¹³¹I (PCI pós-dose), sendo em geral realizada 48 horas após o 

tratamento para evidenciar possíveis sítios metastáticos antes não detectados.  

Este projeto tem por finalidade analisar as imagens de PCI obtidas em pacientes 

submetidos ao tratamento de Radioiodoterapia (pré e pós-tratamento), a fim de fornecer uma 

análise estatística das imagens resultando na biodistribuição do Iodo-131 no corpo inteiro e nos 

órgãos adjacentes. Espera-se que com esta análise, a mesma contribua para a avaliação da 

dosimetria destes pacientes, apenas observando os seus exames de PCI pré-dose. 

 

2. Materiais e Métodos  

Foram analisados os exames de PCI pré-dose e pós-dose, nas projeções anteriores e 

posteriores. 

Nas imagens foram feitos contornos (ROI - Region Of Interest) no corpo inteiro e nas áreas 

mais “quentes” (hipercaptação do ¹³¹I), fornecendo assim, o número de pixels, a contagem total e a 

contagem média de cada área analisada. 

As análises estatísticas das imagens foram feitas a partir dos dados coletados, ou seja, dos 

valores de contagem obtidos em cada área analisada e da atividade de ¹³¹I administrada no paciente.  

Para o cálculo, foram utilizados os valores de contagem total do corpo inteiro 

correlacionados com os valores de contagem total dos órgãos hipercaptantes, nas projeções 

anteriores e posteriores. O valor de contagem total do corpo inteiro equivale a 100% da dose 

administrada. Utilizando esta relação, obtemos a porcentagem de distribuição do Iodo-131 nos 

órgãos hipercaptantes. Após o resultado, foi feita a média aritmética das projeções anteriores e 

posteriores. 

Os cálculos foram realizados utilizando as imagens de PCI pré-dose e pós-dose para 

posterior comparação dos valores obtidos. 

 

3. Resultados e Discussão 

A análise realizada com dez pacientes, sendo nove mulheres e um homem, com idades que 

variam de 23 à 59 anos. As atividades administradas nos pacientes na PCI pré-dose foram de 3,5 
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mCi (8 pacientes) e 4,5 mCi (2 pacientes) e na PCI pós-dose foram de 100 mCi (6 pacientes) e 150 

mCi (4 pacientes). 

Os órgãos hipercaptantes mais visualizados nas imagens foram as glândulas salivares (2 

pacientes), resto de tecido tireoideano (9 pacientes), alça intestinal (7 pacientes) e bexiga (8 

pacientes). Em 2 pacientes, a porcentagem de distribuição do iodo-131 nas glândulas salivares 

foram similares na PCI pré-dose e pós-dose, com uma diferença que não ultrapassou 3%.  Nos 

restos de tecido tireoideano verificou-se similiaridade, com uma diferença que não ultrapassou 3%, 

exceto em um paciente, onde a diferença entre os valores pré e pós-dose atingiu 12% 

aproximadamente. Nos órgãos de eliminação do iodo-131 a diferença entre a PCI pré e pós-dose 

não ultrapassou 5% nas alças intestinais, e na bexiga a diferença não ultrapassou 1%.  

 

4. Conclusões 

  De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que há similiaridade na distribuição 

biocinética do ¹³¹I entre a PCI pré-dose e a PCI pós-dose.  

Porém, há necessidade de uma maior coleta de dados, visto que, o estudo foi realizado com 

apenas dez pacientes. 

Espera-se que com a análise realizada, os valores da porcentagem da distribuição 

biocinética do iodo-131 sejam utilizados para a obtenção da dosimetria nos órgãos dos pacientes.  

   Portanto, é de grande valia a solicitação das imagens de PCI pré-dose terapêutica como 

forma de auxiliar o médico nuclear, através de uma análise quantitativa e qualitativa, na escolha da 

melhor atividade a ser administrada no paciente, visando minimizar a dose nos órgãos adjacentes. 
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Resumo 

Introdução: Os diferentes níveis de renda, de educação e de cultura de um determinado grupo 

social podem influenciar na escolha dos alimentos, o que pode levar à alteração no seu perfil 

nutricional. O aumento da prevalência da obesidade no Brasil torna-se ainda mais relevante quando 

se constata que esse aumento, apesar de distribuído em todas as regiões do país e nos diferentes 

estratos socioeconômicos, é mais elevado em famílias de baixa renda. Objetivo: Determinar o 

estado nutricional relacionando às condições socioeconômicas dos discentes regularmente 

matriculados nos Cursos de Licenciatura e no curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – 

Campus Pesqueira. Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal quantitativo. A seleção 

dos indivíduos se deu por conveniência, ou seja, a população foi convidada a participar da pesquisa 

no período em que foi realizada a coleta dos dados, levando-se em consideração os critérios de 

inclusão e exclusão. Recorreu-se à entrevista individual face a face, e o registro das informações 

foi efetuado utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e 

abertas, organizadas em blocos por conjuntos temáticos, os quais incluíram variáveis 

sociodemográficas e aferição das medidas antropométricas (peso e altura), objetivando-se 

classificar o estado nutricional por meio do Índice de Massa Corporal (IMC). Resultados: Estão 

apresentados em gráficos em que se observa que 64,5% dos entrevistados apresentam estado 

nutricional adequado, 54% não possuem renda e 36% têm renda familiar bruta inferior ou igual a 

um salário. Conclusão: Os dados coletados poderão subsidiar estratégias de intervenção que visem 

à melhoria da qualidade de vida desta clientela.  

Palavras–Chave: condições socioeconômicas, estado nutricional, Índice de Massa Corporal 

(IMC), medidas antropométricas 

 

 

 

1. Introdução 
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Uma conquista histórica do Brasil é o fato de ele estar entre os 70 países classificados no 

ranking adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), desde 1993, 

na categoria de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado. Contudo, ainda há, no Brasil, 

injustiça social, apesar de, em 2006, ele ter atingido 0,56 no índice de Gini, que mede a 

desigualdade social de uma população variando de 0 a 1, sendo 0 a perfeita igualdade e 1 a 

completa desigualdade (FIETZ et al., 2010). 

A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada pelo IBGE no período de julho de 

2002 a junho de 2003, com o apoio do Ministério da Saúde (MS), identificou que 38,6 milhões de 

brasileiros acima dos 20 anos estavam acima do peso e, dentre esses, 10 milhões eram obesos 

(IBGE, 2004). 

O sobrepeso e a obesidade, além dos problemas que trazem para a saúde, implicam sérias 

consequências socioeconômicas. Os custos do excesso de peso para o Sistema de Saúde são 

significativos. Os custos diretos estão envolvidos com o tratamento propriamente dito. Já os 

indiretos estão relacionados à redução da produtividade, aumento do absenteísmo e mortes 

prematuras. De acordo com estimativas da International Obesity Task Force, o custo direto 

atribuído à obesidade em países industrializados representa de 2% a 8 % do gasto total com 

atenção à saúde (BRASIL, 2004). 

Um bom estado nutricional é fator crítico na determinação do estado de saúde do ser 

humano. Esse estado é caracterizado pela gestão equilibrada dos nutrientes necessários a um 

perfeito desempenho das funções fisiológicas individuais em todos os sistemas que compõem o 

organismo humano (MAIA, 2005). 

Dessa forma, a presente pesquisa visou a determinar o estado nutricional e as condições 

socioeconômicas dos discentes regularmente matriculados nos cursos de Licenciatura em Física e 

em Matemática, e no curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – Campus Pesqueira. Os 

dados coletados poderão subsidiar estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da 

qualidade de vida desta clientela. 

 

2. Metodologia 

Este é um estudo descritivo de corte transversal quantitativo, em que é possível produzir 

“instantâneos” da situação de saúde da população investigada a partir da avaliação individual da 

condição de saúde de cada membro da comunidade ou da população estudada.  

Os dados foram coletados por meio de entrevista individual face a face com os 

participantes selecionados por categorias a partir de questionário semiestruturado, composto por 

questões objetivas e subjetivas, organizadas em blocos conforme conjuntos temáticos, incluindo 

variáveis sociodemográficas e aferição de medidas antropométricas (peso e altura), objetivando-se 
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classificar o estado nutricional por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) e correlacionar o 

perfil nutricional e socioeconômico dos entrevistados. 

Foi montado um banco de dados e realizada análise quantitativa das informações mediante 

processo sistematizado em base estatística. A análise dos dados foi processada utilizando-se o 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 14.0. 

O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFPB sob o número CAAE: 04808512.1.0000.5185. Dessa maneira, a investigação 

atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do  Conselho Nacional de Saúde 

referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando-se 

os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência.  

 

3. Resultados e Discussão 

Foram entrevistados 189 estudantes dos cursos de Licenciatura em Física e em Matemática 

e do curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – Campus Pesqueira. A partir dos dados 

coletados, viu-se que 54% não possuem renda, 36% têm renda familiar bruta inferior ou igual a um 

salário, enquanto que 55% possuem renda superior a um salário mínimo. Em relação ao estado 

nutricional de acordo com o Índice de Massa Corpórea (IMC), 64,5% apresentaram-se eutróficos, 

ou seja, com o estado nutricional adequado, conforme apresentado no gráfico 3. Porém, observa-se 

que há uma grande incidência de estudantes acima do índice adequado (33,1%), com a 

classificação entre sobrepeso e obesidade grau 1 e 2. E 2,4% encontram-se no estado de magreza, 

apresentando o IMC abaixo do ideal. Os resultados obtidos revelam que, apesar de os estudantes 

não apresentarem uma renda elevada, o estado nutricional prevalecente foi o eutrófico, 

contrariando os resultados de estudos anteriores, a exemplo de Barbosa (2009), para quem os 

fatores socioeconômicos podem trazer benefícios ou malefícios para saúde da humanidade, ou seja, 

melhores condições de moradia e de renda para os mais pobres tendem a ser fator determinante de 

excesso de peso, tanto no sexo feminino como no masculino. No entanto, o nível de escolaridade 

apresenta-se como um fator de proteção para as mulheres, e boa remuneração atua como fator de 

risco entre os homens. 

Abaixo estão registrados os gráficos referentes à renda familiar (Gráfico 1), à renda do 

aluno (Gráfico 2) e ao Índice de Massa Corporal dos entrevistados – IMC (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Índice de Massa Corporal dos entrevistados 

 

4. Conclusões 

Os dados aqui apresentados revelam que a população estudada necessita de atenção 

especial, principalmente quanto ao ganho de peso excessivo, sendo possível identificar o excesso 

de peso como condição nutricional mais prevalente, fator de risco ao aparecimento das doenças 

crônicas não transmissíveis. Portanto, a realização da avaliação nutricional como prática habitual 

possibilitará identificar os indivíduos que se encontram em risco nutricional, podendo-se 

estabelecer programas de intervenção que tenham como objetivo reduzir esse risco.   

A relação entre o estado nutricional e as condições socioeconômicas têm sido pouco 

exploradas em artigos, sendo um desafio a procura por bibliografias relacionadas ao tema. Daí a 

importância de novas pesquisas nessa área, tendo-se em vista a relevância do tema.  

Gráfico 1 - Renda familiar declarada  

Gráfico 2- Alunos que declararam possuir 

renda 
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Resumo 

Novas exigências passam a ser ditadas pelos consumidores, o que tem estimulado o 

desenvolvimento de pesquisas que visam formular produtos mais saudáveis, com reduzidos teores 

de conservantes (sal e/ou nitrito). Além destes, requer especial atenção o conteúdo em lipídeos, 

especialmente aqueles do tipo saturados comumente encontrados em alimentos de origem animal. 

Todavia, apesar do desenvolvimento constante e aprimoramento destas soluções, as propostas 

ainda não são únicas e definitivas, sendo muitas vezes combinadas para aperfeiçoar o perfil 

sensorial dos produtos com menos sódio e com menos gorduras saturadas. O presente estudo 

avaliou as caraterísticas físico-químicas e microbiológicas de presuntos suínos cozidos elaborados 

com teores reduzidos de sal e gordura, através do uso de maneira combinada dos óleos essenciais 

de Orégano e Alecrim junto à inulina como substituto da gordura. Os resultados encontrados 

demonstraram a eficácia antimicrobiana dos Óleos essenciais, visto que as formulações que 

continuam os mesmos foram as de carga microbiana mais baixa, além do que foi possível elaborar 

um presunto suíno cozido com teor reduzido de sal e gordura que se enquadra dentro dos padrões 

físico-químicos e microbiológicos da legislação. 

Palavras–chave: Conservantes, Produtos Cárneos, Óleos essenciais, Sal 

 

1. Introdução 

A carne suína vem ganhando cada vez mais espaço com os consumidores, especialmente 

sob a forma de embutidos. Entretanto, devido à grande quantidade de água livre que a carne possui 

a torna vulnerável ao ataque de micro-organismos, tanto deteriorante, como patogênicos (VEIGA, 

2011). Assim, a fabricação de embutidos necessita lançar mão de mecanismos para garantir a 

qualidade dos produtos, para isso, geralmente são incorporadas quantidades relativamente altas de 

conservantes. Dos conservantes usados na produção de embutidos, merecem destaque o sal (NaCl) 

e o nitrito, por serem reesposáveis também pelos aspectos sensoriais do produto (OLIVEIRA, 

2010). 

Apesar dos efeitos conservantes apresentados pelo sal e pelo nitrito, suas utilizações vêm 

sendo questionadas, pois diversos efeitos maléficos a saúde vem sendo relacionados aos mesmos. 

O sal é constantemente associado a problemas cardíacos por elevar a pressão arterial e o nitrito 

devido à formação de N-nitrosaminas, compostos com potencial cancerígeno. 
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Diante desses problemas, conservantes naturais vêm sendo pesquisados. Os óleos 

essenciais de plantas e especiarias vêm tendo grande destaque nesse sentido, visto que possuem 

substâncias que apresentam características antimicrobianas eficazes contra diversos micro-

organismos (FERNANDES; GARCIA-CRUZ, 2007).  

Dentre os óleos essenciais mais investigados, o óleo essencial de orégano (Origanum 

vulgare L.) apresenta resultados de grande destaque na literatura científica, por seu alto potencial 

antimicrobiano frente a bactérias e fungos contaminantes de alimentos (CAVAR; MAKSIMOVI, 

2012). Porém, tendo em vista o seu odor acentuado, sua utilização em alimentos poderia 

comprometer as características sensoriais dos produtos. Saídas vem sendo estudadas, já se tem 

resultados satisfatórios com a associação do óleo de orégano ao óleo essencial de alecrim 

(Rosmarinus officinalis L.), tanto em termos de eficácia antimicrobiana, como de aceitabilidade 

sensorial (AZEREDO et al., 2012; AZEREDO et al., 2011). 

Além das altas concentrações de conservantes, os produtos cárneos, em especial os 

embutidos, apresentam outro grande problema: ter relativamente alto teor de gordura em sua 

composição, o que acaba por caracterizá-los como alimentos ricos em lipídios do tipo saturados. 

Para driblar tão problema o que alguns pesquisadores vêm testando e sugerindo é a substituição 

parcial, ou total, da gordura por inulina, composto bioativo que está ganhando destaque no 

segmento cárneo. 

Tentando, então, atender à demanda dos consumidores por alimentos saborosos e 

saudáveis, a presente pesquisa avaliou a qualidade microbiológica e físico-química de presuntos 

suínos cozidos elaborados com teores reduzidos de sal e/ou nitrito e gordura, a partir da aplicação 

de óleos essenciais de orégano e alecrim de forma combinada e a utilização da inulina como 

substituto da gordura. 

 

2. Matérias e métodos 

A matéria-prima (carne), inulina e demais conservantes/insumos foram adquiridos com 

recursos do IFPE Campus Vitória de Santo Antão. Os óleos essenciais de orégano e alecrim foram 

adquiridos de empresa nacional e atendem a todas as especificações exigidas concernentes ao seu 

controle de qualidade. 

Foram elaborados no laboratório de carnes do IFPE campus Vitória, diversas formulações 

de presunto com teores reduzidos de sal e gordura, acrescidos da substância bioativa inulina e óleos 

essenciais. Foram testadas as seguintes concentrações e combinações, atendendo ao máximo 

estabelecido pela legislação vigente (BRASIL, 2002; BRASIL, 2000; BRASIL, 1999).  

Quadro 1 – Formulações do presunto com teores reduzidos de sal e gordura. 

Formulação Carne (Kg) Sal (%) Gordura (%) Inulina (%) Óleos essenciais 

Controle 3 1 10 0 0 
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A 3 0,8 10 0 0 

B 3 0,8 10 0 25/75* 

C 3 0,8 0 10 0 

D 3 0,8 0 10 25/75* 

* 25/75: corresponde a concentração sub-inibitória dos óleos essenciais, onde 25 representa 25% da concentração inibitória 

mínima do óleo essencial de orégano e 75, 75% da concentração inibitória mínima do óleo essencial de alecrim, previamente 

determinados. 

A determinação da composição centesimal foi realizada conforme metodologia proposta 

por Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2002), obtendo-se as frações centesimais 

de umidade, cinzas, gordura total, proteína total e carboidratos. 

Através da técnica da diluição seriada, 25g da amostra foram diluídas em solução salina 

peptonada tamponada (PBS) 0.1 % estéril, e posteriormente plaqueada nos seus respectivos meios 

para contagem de mesófilos aeróbios,bactérias psicrotróficas, família Enterobacteriaceae ,fungos e 

Staphylococcus aureus (LOPÉZ-GALVÉZ et al., 2010). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Físico-Química dos alimentos do IFPE 

Campus Vitória e no laboratório de Microbiologia dos Alimentos da mesma Instituição. 

 

3. Resultados e discussões 

Análises físico-químicas e Microbiológicas dos presuntos elaborados com redução de 20% de 

sal associados à combinação dos óleos essenciais de Orégano e Alecrim  

Tabela 1: Avaliação físico-química de presunto suíno cozido nas formulações Controle, A e B. 

Letras diferentes na coluna indicam diferença estatisticamente significante (p<0.05). 

Pelos dados apresentados, todas as formulações discutidas na tabela 1 estão dentro dos 

padrões físico-químicos estabelecidos pela Legislação Brasileira (BRASIL, 2000). A redução do 

sal e o uso dos óleos essenciais de orégano e alecrim não conferiram mudanças significativas nas 

propriedades físico-químicas analisadas. 

Tabela 2: Avaliação microbiológica de presunto suíno cozido na formulação tradicional e nas formulações 

com redução de 20% de sal com e sem associação aos óleos essenciais. 

Teor (g/100g) 

Amostra Umidade Cinzas Lipídeos Proteínas 

Controle 68,12a  1,76 a 9,62 b 15,08ª 

A 

B 

61,99b 

63,33b 

1,76a 

1,6ª 

11,64a 

12,43ª 

13,02b 

14,20b 

 

Grupo de Micro-organismos 

 

 

                          

Quantidade em UFC/g 

 

Controle                         A                        B 
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No presunto Controle e no presunto A, a contagem de Staphylococcus coagulase positiva 

ultrapassou o limite estabelecido na legislação vigente que é de 3,0x10³ UFC/g. Já a contagem de 

bolores e leveduras se manteve dentro dos padrões vigentes em ambas as formulações (A e 

Controle).   

Quando comparamos a formulação B com as demais da tabela 2, observamos que mesmo 

com redução de sal, foi a formulação que apresentou carga microbiana mais baixa, dentro dos 

padrões microbiológicos vigentes, o que se justifica pela aplicação combinada dos óleos essenciais 

de orégano e alecrim 

Análises físico-químicas e Microbiológicas dos presuntos elaborados com redução de 

20% de sal associados à combinação dos óleos essenciais de Orégano e Alecrim e com 

redução total de gordura através do uso da inulina. 

 

 

Tabela 3: Avaliação físico-química de presunto suíno cozido nas formulações Controle, C e D que sofreram 

redução total da gordura por inulina. 

Teor (g/100g) 

Amostra Umidade Cinzas Lipídeos Proteínas 

Controle 68,12a  1,76 a 9,62 a 15,08ª 

C 

D 

62,21b 

61,32b 

1,64ª 

1,62ª 

5,30c 

7,7b 

15,47a 

15,30ª 

Letras diferentes na coluna indicam diferença estatisticamente significante (p<0.05). 
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Podemos ver na tabela 3 uma diminuição considerável do valor de umidade entre as 

amostras que sofreram a adição da inulina (C e D) em relação à amostra que seguiu a receita da 

formulação tradicional. Filho e colaboradores (2012) também apresentaram dados com redução do 

teor de água livre em hambúrguer bovino desenvolvido com inulina como substituto da gordura, 

quando comparados com os dados da formulação tradicional do produto. Como esperado, houve 

uma redução no teor de gordura das amostras formuladas com uso de inulina, sendo o valor de 

maior variação o da formulação C com 4,32%.  

Tabela 4: Avaliação microbiológica de presunto suíno cozido na formulação tradicional e nas formulações 

com redução de 20% de sal com e sem associação aos óleos essenciais, elaborados com adição de inulina 

como substituinte total da gordura. 

Quando comparamos a formulação Controle com a formulação C observamos uma discreta 

diminuição na contagem de Bolores e leveduras e de Staphylococcus Coagulase Positiva, mesmo 

sem o uso da combinação dos óleos essenciais, mas com redução de sal. Isso se justifica pela 

menor quantidade de água livre presente no presunto C. Com relação aos dados da formulação D é 

notável mais uma vez a eficácia e a importância do uso dos óleos essenciais na formulação visto 

que a mesma apresenta a carga microbiana mais baixa entre as três descritas na tabela 4. 

 

4. Conclusão 

Os resultados foram positivos e de grande relevância para a indústria de alimentos, visto 

que os presuntos com formulações acrescidas de óleos essenciais (B e D foram os que 

apresentaram carga microbiana mais baixa).  

Destacamos ainda o presunto elaborado conforme a formulação D, pois além de ter o seu 

teor de sal reduzido, o mesmo apresentou baixo teor de gordura, devido à incorporação de inulina. 

Sugere-se, assim, o desenvolvimento de mais estudos a respeito do uso dos óleos essenciais 
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diretamente na fabricação de alimentos, visto que pela presente pesquisa o uso dos mesmos se 

apresentou como um caminho viável para a redução dos teores de conservantes. 

 

5. Agradecimentos 

Agradeço primeiramente a Deus pela força que ele me da em todos os dias de luta, 

Agradeço a minha orientadora Geíza pela paciência e dedicação, a minha colega Rosicleide dos 

Santos Silva, ao IFPE pela oportunidade de realizar um curso superior e ao Cnpq pela bolsa de 

pesquisa  oferecida. 

 

6. Referências  

AOAC. Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis of AOAC international. 

17. ed., Washington, 2002. 

AZERÊDO, G. A., STAMFORD, T. L. M., FIGUEIREDO, R. C. B. Q., SOUZA, E. L. The Cytotoxic Effect 

of Essential Oils from Origanum vulgare L. and/or Rosmarinus officinalis L. on Aeromonas hydrophila. 

Foodborne Pathogens and Disease, v.9, p.298-304, 2012.  

AZERÊDO, G.A.; STAMFORD, T.L.M.; NUNES, P.C.N.; GOMES-NETO, N.J.; OLIVEIRA, M.E.G.; 

SOUZA, E.L. Combined application of essential oils from Origanum vulgare L. and Rosmarinus officinalis 

L. to inhibit bacteria and autochthonous microflora associated with minimally processed vegetables. Food 

Research International, v.44, p.1541-1558, 2011.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.004, de 11 de dezembro de 1998. Regulamento Técnico: 

"Atribuição de Função de Aditivos, Aditivos e seus Limites Máximos de uso para a Categoria 8 - Carne e 

Produtos Cárneos". Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 de março de 1999.  

BRASIL. Ministério da Agricultura. Instrução Normativa nº 20 de 31 de Julho de 2000. Aprova regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de almôndegas, de apresuntado, de fiambre, de Hambúrguer, de kibe, de 

presunto cozido e de presunto. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 de agosto de 2000.  

BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n. 2, de 07 de janeiro de 

2002. Aprova o Regulamento Técnico de Substâncias Bioativas e Probióticos Isolados com Alegação de 

Propriedades Funcional e ou de Saúde. Rotulagem. Diário Oficial da União, Brasília, 2002.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS. Manual integrado de prevenção e 

controle de doenças transmitidas por 

alimentos.http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_integrado_vigilancia_doencas_alimentos.pdf, 

2010. 

CAVAR, S.; MAKSIMOVI, M. Antioxidant activity of essential oil and aqueous extract of Pelargonium 

graveolens L‟Her. Food Control, v.23, p.263-267, 2012. 

FERNANDES, F. M. P. G.; GARCIA-CRUZ, C. H. Atividade antimicrobiana de diversos óleos essenciais 

em microrganismos isolados do meio ambiente. B.CEPPA, Curitiba v. 25, n. 2, p. 193-206 jul./dez. 2007. 



 

344  

LOPÉZ-GALVÉZ, F., ALLENDE, A., TRUCHADO, P.,MARTINEZ-SÁNCHEZ, A., TUDELA, J. A., 

SELMA,M. V., et al. Suitability of aqueous chlorine dioxide versus sodiumhypochlorite as an effective 

sanitizer forpreservingquality of fresh-cut lettucewhile avoiding by-product formation. Postharvest Biology 

and Technology, v.55,p. 53–60, 2010. 

OLIVEIRA, T. L. C. Atividade do óleo essencial de segurelha (Satureja Montana L.) sobre clostridium 

perfrigens em sistemas de emulsão cárneos elaborados com diferentes níveis de nitrito, Universidade Federal 

de Lavras [Dissertação de  Mestrado], Minas Gerais, 2010. 

VEIGA, R. L. Inspeção de produtos cárneos acabados, Ministério da Educação Secretaria da Educação 

Profissional e Tecnológica, Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul - Campus 

Bento Gonçalves [trabalho de conclusão], Bento Gonçalves, 2011. 



 

345 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

Riscos de Complicações Metabólicas Associadas à Obesidade na 

Comunidade dos Discentes dos Cursos dos Cursos de Licenciatura e do 

Curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – Campus Pesqueira  

Maria do Socorro de Oliveira Costa¹, Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos²
 

1Estudante do Curso de Bacharelado em Enfermagem – IFPE, Campus Pesqueira; maria_oliveira_c@hotmailcom.br2 Docente 

/orientadora e pesquisadora do Departamento de Ensino – Coordenação de Enfermagem – IFPE, Campus Pesqueira; 

celia@pesqueira.ifpe.edu.br 

 

Resumo 

Introdução: A prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando rapidamente no 

mundo, sendo considerada um problema de saúde pública. A obesidade é uma doença crônica 

multifatorial, que pode ser definida como um estado nutricional anormal, com balanço energético 

positivo devido ao qual ocorre um acúmulo de gordura no organismo. A forma como a gordura 

está distribuída pelo corpo é muito importante na determinação do risco individual de 

complicações metabólicas. Objetivo: Identificar, na comunidade de discentes dos cursos de 

Licenciatura e do curso de Bacharelado em Enfermagem no IFPE – Campus Pesqueira, riscos de 

complicações metabólicas associadas à obesidade. Metodologia: Este estudo é descritivo de corte 

transversal quantitativo. A seleção dos indivíduos se deu por conveniência, ou seja, a população foi 

convidada a participar da pesquisa no período em que foi realizada a coleta dos dados, levando-se 

em consideração os critérios de inclusão e de exclusão. Utilizou-se a entrevista individual face a 

face com os participantes e registraram-se as informações utilizando-se um questionário 

semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizadas em blocos por conjuntos 

temáticos, os quais incluíram variáveis sociodemográficas, condições de saúde e prática de 

atividade física, e aferição das medidas antropométricas (peso e altura), objetivando-se classificar o 

estado nutricional por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) e da circunferência da cintura e do 

quadril para verificar-se a relação cintura-quadril (RCQ). Resultados: Estão apresentados em 

gráficos. Conclusão: A partir dos resultados encontrados, espera-se que sejam tomadas medidas de 

intervenção direcionadas à melhoria da qualidade de vida desta população. 

Palavras–Chave: complicações metabólicas, Índice de Massa Corporal (IMC), obesidade, relação 

cintura-quadril (RCQ), sobrepeso 

 

 

1. Introdução 

A obesidade é uma doença crônica multifatorial, que pode ser definida como um estado 

nutricional anormal, com balanço energético positivo devido ao qual ocorre um acúmulo de 

gordura no organismo (LAMEU et al., 2005). O grau de prejuízos à saúde decorrente da doença 
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tem sido determinado por três fatores principais: 1) a quantidade de gordura corporal total; 2) a 

distribuição de gordura corporal; e 3) a presença de outros fatores de risco (CARO, 2007). Para 

avaliar o acúmulo de massa gorda, em geral, são utilizados os seguintes métodos antropométricos: 

índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), relação cintura-quadril (RCQ) e 

dobras cutâneas (KRAUSE et al., 2007). 

Pesquisadores do mundo todo têm-se voltado cada vez mais para a possível relação da 

nutrição com as doenças cardiovasculares, e os estudos têm demonstrado a estreita relação entre a 

causalidade das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e os fatores da alimentação 

(STEEMBURGO et al., 2007; SANTOS et al., 2006). 

A presente pesquisa teve por objetivo determinar, na comunidade dos discentes dos Cursos 

de Licenciatura em Física e em Matemática e do curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – 

Campus Pesqueira, riscos de complicações metabólicas associados à obesidade. Os dados 

coletados poderão subsidiar estratégias de intervenção direcionadas à melhoria da qualidade de 

vida desta clientela. 

 

2. Metodologia 

Os dados foram coletados por meio de entrevista individual face a face com os 

participantes selecionados por categorias. As informações foram registradas utilizando-se um 

questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizadas em blocos 

por conjuntos temáticos, os quais incluíram variáveis sociodemográficas e aferição de medidas 

antropométricas (peso e altura), objetivando-se classificar o estado nutricional por meio do Índice 

de Massa corporal (IMC) e circunferência da cintura e do quadril para verificar-se a relação 

cintura-quadril (RCQ). Aos participantes foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em que estavam explicados os objetivos da pesquisa, a garantia do anonimato e a 

possibilidade de desistência da mesma, caso julgasse necessário. Foi montado um banco de dados e 

realizada análise quantitativa das informações mediante processo sistematizado em base estatística. 

O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFPB sob o número CAAE: 04808512.1.0000.5185.  Dessa maneira, a investigação 

atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando-se 

os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência. 

  

3. Resultados e Discussão 

Participaram da pesquisa 189 alunos dos cursos de Licenciatura em Física e em 

Matemática, e do curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE – Campus Pesqueira. Os 

resultados encontram-se nos gráficos abaixo registrados. 
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Gráfico 01- Classificação do Estado Nutricional dos Discentes, segundo o Índice de Massa Corporal – IMC, 

do  IFPE – Campus Pesqueira 

  

Gráfico 02 - Distribuição dos discentes por curso 

superior do IFPE – Campus Pesqueira 

Gráfico 03- Distribuição por sexo dos discentes 

dos cursos superiores do IFPE – Campus 

Pesqueira 

Os resultados foram satisfatórios, visto que 64,5% dos discentes estavam dentro do grau de 

normalidade. Porém 24,7% estão na linha de risco de obesidade, apresentando sobrepeso, 7,9% 

apresentam obesidade grau I e 0,5% obesidade grau II, totalizando 33,1%. Vale ressaltar que tanto 

o sobrepeso como a obesidade constituem, na atualidade, importantes problemas de saúde pública, 

constando entre as cinco principais causas de morte no mundo e a terceira em países em 

desenvolvimento. Projeções apontam o aumento dessas prevalências em praticamente todos os 

países até o ano de 2015.  

Neste estudo, apesar de a maioria da população pesquisada (64,5%) apresentar IMC dentro 

da normalidade, é preocupante que ainda 33,1% apresentem sobrepeso ou algum grau de 

obesidade, visto que esses fatores são desencadeadores de riscos de complicações metabólicas e 

esta é uma população em sua maioria jovem. Esta pesquisa confirma estudos anteriores, que 

mostraram a relação da obesidade com anormalidades metabólicas (CSÁBI et al., 2000; LEE et al., 

2008), mas poucos relacionam o grau de obesidade à presença de tais alterações (WEISS et al., 

2004; SEM et al., 2008; CARANTE et al., 2008). Os resultados mostram que quanto maior o grau 

da obesidade, maior o risco de haver alterações glicídicas, lipídicas e de pressão arterial, assim 

como foi percebido neste estudo. 
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4. Conclusões 

A partir desta pesquisa, foi possível determinar o perfil nutricional da comunidade discente 

do IFPE – Campus Pesqueira e detectar quão exposta às complicações metabólicas relacionadas à 

obesidade ela se encontra. De acordo com a pesquisa, alguns fatores da qualidade de vida – como 

má alimentação, tabagismo, sedentarismo – apresentam escore negativo e podem ter contribuído 

para o número significativo de sobrepeso e obesidade em uma população em sua maioria jovem. A 

partir dessa constatação, faz-se necessário que sejam realizadas “Oficinas de Educação em Saúde” 

como medida preventiva das doenças crônico-degenerativas e como medida de preservação de 

hábitos de vida saudáveis, objetivando-se a melhoria do estado nutricional dos indivíduos e, 

consequentemente, da saúde deles. 
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Resumo 

A assimilação de N pelos vegetais tem relação direta com o Mo, pois esse micronutriente é 

constituinte e ativador da redutase do nitrato, sendo a sua disponibilidade e a atividade da enzima 

diretamente proporcionais. Neste trabalho objetivou-se avaliar a atividade da enzima redutase do 

nitrato quanto ao efeito da aplicação do molibdênio e nitrogênio. O experimento foi realizado na 

Estação Experimental de Cana-de-açúcar em Carpina-PE, utilizando-se duas variedades de cana-

de-açúcar, a RB92579 e RB867515, submetidas a duas doses de Mo (0 e 200 g ha
-1

)  e de N (0 e 60 

kg ha
-1

). Aos 70, 100, 130, 200 e 365 dias após o plantio determinou-se em folha +1 a atividade da 

redutase do nitrato (ARN). As variedades de cana apresentaram diferentes ARN, sendo maior na 

folha +1 da RB92579. A adubação molíbdica estimulou a ARN em folha +1 de variedades de cana-

de-açúcar. 

Palavras-chave: assimilação de N, absorção de N, ARN. 

 

1. Introdução 

A cana-de-açúcar é uma cultura importante para economia nacional, pela produção do 

álcool e açúcar, sendo o Brasil o maior produtor mundial (Conab, 2013). O maior conhecimento 

das necessidades nutricionais da cultura, que pode variar entre os genótipos, pode levar ao aumento 

de produtividade, e consequentemente, ao maior rendimento financeiro. O nitrogênio (N) é o mais 

nutriente mais absorvido pela cana-de-açúcar, sendo absorvido do solo na forma amoniacal e 

nítrica (Franco et al. 2007). Quando as plantas absorvem o nitrato, para sua assimilação, 

necessitam reduzi-lo a amônio, conjunto de transformações iniciada pela enzima redutase do 

nitrato, que ocorre principalmente nas folhas. Como essa enzima tem o molibdênio (Mo) em sua 

constituição, atuando  

como seu ativador, a assimilação de N tem relação direta com esse micronutriente (Kaiser et al., 

2005).  Nesse contexto, acredita-se que a aplicação de Mo pode potencializar a atividade da enzima 

redutase do nitrato. Assim, neste trabalho objetivou-se avaliar a atividade da enzima redutase do 

nitrato quanto ao efeito da aplicação do molibdênio e nitrogênio. 

2. Materiais e métodos 
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  O estudo foi realizado na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina (EECAC), 

localizado na cidade de Carpina-PE, de março de 2013 a março de 2014. Foram utilizadas duas 

variedades de cana-de açúcar, a RB867515 e RB92579, respectivamente, a mais plantada no Brasil 

e no nordeste, submetidas a duas doses de nitrogênio (0 e 60 kg ha
-1

) e duas doses de  molibdênio 

(0 e 200 g ha
-1

) de acordo com Oliveira (2012), compondo o fatorial de tratamentos (2 x 2 x 2). O 

solo onde foi desenvolvido o experimento foi classificado como ARGISSOLO VERMELHO 

AMARELHO Distrocoeso, e caracterizado quimicamente determinando-se o pH e os teores de Ca, 

Mg, K, Na, Al, (H+Al), P e COT, e ainda estimando a soma de bases (S), as capacidades de trocas 

catiônicas efetiva (CTCe) e potencial (T), a saturação por bases (V), a saturação por alumínio (m), 

nas profundidades de 0,0 a 0,2 m e 0,2 a 0,4 m (Tabela 1).  

Tabela 1. Caracterização química do solo nas profundidades de 0 a 0,2 m e 0,2 a 0,4 m 

 

 O ensaio foi implantado no delineamento em blocos casualidades, com quatro repetições, 

totalizando 32 parcelas. Cada parcela foi composta por sete sulcos de 10 m de comprimento e 

espaçados por um metro. Como a área útil foram utilizados os três sulcos centrais, descartando-se 

um metro das extremidades, totalizando uma área de 40 m². A correção da acidez do solo foi 

realizada de acordo com as recomendações para Pernambuco (Cavalcante, 2008). A adubação 

fosfata foi realizada de acordo com Simões (2008), e a potássica com base na perspectiva de 

produção para produtividade acima de 100 t ha
-1

. O plantio foi realizado utilizando colmos de sete 

meses, que foram dispostos em corrente dupla de modo que a ponta de um coincidisse com a base 

do outro, em sulcos de 0,3 m de profundidade e depois se procedeu à pulverização com Mo nos 

sulcos e toletes. Aos 70, 100, 130, 200 e 365 dias após o plantio (DAP) foram coletadas três folhas 

+1 por parcela para determinação da atividade da redutase do nitrato (ARN), que ocorreu in vivo 

seguindo a metodologia de Hagemam & Reed (1980), das 09:30 h ás 12:30 h. Na ausência da luz 

Atributos Profundidade 

0-0,2 0-0,4 

pH 5,2 4,8 

Ca
2+

       (cmolcdm
-3

 ) 2,10 1,80 

Mg
2+         

(cmolcdm
-3

 ) 0,50 0,60 

K
+               

(cmolcdm
-3

 ) 0,15 0,06 

Na
+            

(cmolcdm
-3

 ) 0,04 0,07 

SB         (cmolcdm
-3

 ) 2,79 2,53 

Al
3+            

(cmolcdm
-3

 ) 0,50 0,70 

CTCe    (cmolcdm
-3

 ) 3,29 3,23 

(H+Al)  (cmolcdm
-3

 ) 5,50 7,50 

T           (cmolcdm
-3

 ) 8,29 10,03 

V                 (%) 33,66 25,22 

m                 (%)  15,20 21,67 

COT            (%) 1,19 1,25 

P            (mg dm
-3

) 19 4 
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 70 DAP 100 DAP 130 DAP 200 DAP 

Fator 
N (kg ha-1) 

M 
N (kg ha-1) 

M 
N (kg ha-1) 

M 
N (kg ha-1) 

M 
60 0 60 0 60 0 60 0 

Variedade ---------------------------------------------- µmol g-1 h-1 ------------------------------------------------ 

RB867515 0,27 0,31 0,29 0,62 Aa 0,57 Ba 0,59 0,13 0,14 0,13 B 0,11 0,09 0,10 B 

RB92579 0,29 0,31 0,30 0,67 Aa 0,81Aa 0,74 0,19 0,19 0,19 A 0,13 0,17 0,15 A 

Média 0,28 0,31  0,64 0,69  0,16 0,16  0,12 0,13  

             

Variedade 
Mo (g ha-1)  Mo (g ha-1)  Mo (g ha-1)  Mo (g ha-1)  

200 0  200 0  200 0  200 0  

RB867515 0,34 0,24 0,29 0,65 Aa 0,53 Ba  0,59 0,14 0,13 0,13 0,10 0,10 0,10 

RB92579 0,37 0,23 0,30  0,69 Aa 0,79Aa   0,74 0,21 0,17 0,19 0,15 0,15 0,15 

Média 
 

0,35 a 

 

0,23 b 
 0,67 0,66  

 

0,18 a 

 

0,15 b 
 0,12 0,12  

             

 F  F  F  F  

Variedade 0,02 ns  9,40 *  14,53 **  11,13 **  

Mo 6,25 *  0,06 ns  4,73 *  0,22 ns  

N 0,38 ns  0,99 ns  0,23 ns  0,01 ns  

Mo*N 3,12 ns  3,24 ns  0,02 ns  0,33 ns  

Var*Mo 0,24 ns  5,16 *  0,13 ns  0,40 ns  

Var*N 0,10 ns  4,35 *  0,02 ns  0,95 ns  

Var*Mo*N 1,00 ns  0,02 ns  3,73 ns  0,11 ns  

             

CV (%) 5,0  20,1  2,0  2,9  

foram incubados 0,25g de tecido foliar em meio de incubação, composto por uma solução  com 2,5 

mL de K2HPO4 0,1 M  a pH 7,5, 1,25 mL de propanol a 8%, 0,5 mL de água destilada, 0,75 mL de 

KNO3 0,75 M e duas gotas de espelhante adesivo, após vácuo de 30 s. Após uma hora de 

incubação, coletou-se alíquotas de 1 mL e foram adicionados 4 mL de água e 5 mL de uma  

solução reveladora, composta de sulfanilamida 1% em HCl 3 M  e N-naftil 0,02%.  Após 15 

minutos de reação foi realizada a determinação do NO2
-
 produzido, em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 540 nm. A variável foi submetida à análise de variância, em cada tempo, 

em função das variedades de cana-de-açúcar, das doses de N e Mo. Quando se observaram efeitos 

significativos, as médias foram comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

3. Resultados e discussões 

 Aos 70 DAP ocorreu variação na ARN apenas pela aplicação do Mo, potencializando em 

50% na folha +1 das variedades de cana-de-açúcar (Tabela 2). Diferentemente da primeira 

avaliação, aos 100 DAP observou-se que houveram diferenças da ARN nas variedades dependendo 

da aplicação de N e do Mo. 

Tabela 2. Atividade da enzima redutase do nitrato em folha +1 de variedades de cana-de-açúcar submetidas 

a adubação nitrogenada e molíbdica 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando não se aplicou o N a RB867515 apresentou ARN inferior a RB92579, porém com 

a adubação nitrogenada os valores foram semelhantes. Provavelmente a RB92579 tem preferência 

em absorver o nitrato, uma vez que onde predominava esta forma no solo a sua ARN foi maior. O 

mesmo comportamento aconteceu no efeito sinérgico entre as variedades de cana e a adubação 

molíbdica. No entanto, acredita-se que a RB867515 tenha a ARN favorecida pelo maior 

disponibilidade de Mo. 

Aos 130 DAP foi observado que a ARN variou apenas entre as variedades e pela aplicação 

de Mo separadamente (Tabela 2). A ARN foi maior na folha +1 da RB92579, o que reforça a 

hipótese de tenha preferência por nitrato, e pela adubação molíbdica, aumentada em 20%. Já aos 

200 DAP só se observou diferença na ARN entre as variedades, onde a RB92579 apresentou-se 

M: média; ns: não significativo (P>0,05); *: significativo (P<0,05); **: significativo (P<0,01); C.V.: 

coeficiente de variação. 
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superior a RB867515, reforçando a sugestão de que a ARN foi elevada na RB92579 pela 

preferência por NO3
-
. Quanto aos 365 DAP não foram observadas diferenças na ARN na folha +1, 

possivelmente porque as canas se encontravam no final do ciclo, com atividade metabólica baixa e 

estável. 

 

4. Conclusões 

As variedades apresentam diferentes ARN, sendo maior na folha +1 da RB92579. A 

adubação molíbdica estimula a ARN em folha +1 de variedades de cana-de-açúcar. 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo identificar as mudanças e/ou adaptações do imobiliário turístico 

de Porto de Galinhas - Ipojuca-PE causadas pela demanda de alojamento para os trabalhadores do 

CIPS caracterizada como uma externalidade (HARVEY, 1980) motivada pela implantação do 

complexo. Além da caracterização e histórico do CIPS, foi necessário compreender como se deu o 

uso e ocupação do solo em Porto de Galinhas e os conceitos de imobiliário turístico (LEAL et al 

2009) a fim de compreender a dinâmica atual no que tange ao comércio de imóveis que, em 

primeira instância, servia para o turismo como as pousadas e casas de veraneio. Trata-se uma 

pesquisa qualitativa, cuja metodologia, nesta primeira fase, envolveu a pesquisa literária de artigos, 

teses, dados socioeconômicos (IBGE) e reportagens encontradas via internet. 

Palavras–chave: CIPS, Porto de Galinhas, imobiliário turístico, externalidade. 

 

1. Introdução 

Seguindo o título do projeto de trabalho superior, este relatório tem por objetivo apresentar 

toda a trajetória percorrida até aqui de acordo com o especificado no plano de trabalho vigente, no 

que se refere às mudanças no imobiliário turístico de Porto de Galinhas provocadas pela 

implantação do CIPS. Neste caso, em um primeiro momento, serão apreciadas as caracterizações 

do município de Ipojuca e do CIPS através de dados sociodemográficos e econômicos arrecadados 

nos órgão públicos credenciados como, por exemplo, o IBGE e o BDE, extremamente necessários 

para evidenciar a influência do CIPS na região, como também a caracterização de Porto de 

Galinhas, por meio da literatura acadêmica (artigos, dissertações, livros) e sites na internet que 

oferecem subsídios importantes para uma melhor compreensão da problemática aqui investigada. 

Conceitos serão abordados para dimensionar e compreender o problema proposto a ser 

investigado, como as externalidades na visão de Harvey (1980), a expansão do imobiliário turístico 

segundo Leal et al. (2009), a vilegiatura marítima, fenômeno relacionado com o imobiliário 

turístico baseado na produção de segundas residências, muito intensificado no litoral nordestino a 

partir da década de 1990 (DANTAS, 2008). 
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2. Materiais e Métodos  

A estratégia de pesquisa adotada foi a do estudo de caso. Segundo Chizzotti (2000), esta 

estratégia tem por perspectiva aprofundar minuciosamente a pesquisa em um recorte particular 

visando à compreensão da realidade como um todo, elaborando-se um relatório ordenado e 

objetivo que traga respostas para o problema apresentado a fim de subsidiar as tomadas de decisões 

transformadoras e necessárias para a resolução do mesmo. No caso, é preciso que haja relevância 

suficiente no objeto de estudo para que a semelhança com outros casos possa proporcionar e 

justificar as possibilidades de sucesso nestas ações. Outros instrumentos de pesquisa utilizados 

foram: levantamento de dados sociodemográficos através do IBGE e internet, como, também, o 

levantamento bibliográfico através de livros, artigos e que se atenham sobre o assunto estudado. 

Os estabelecimentos pesquisados foram: Privê Maré Alta, Pousada Porto de Galinhas, 

Pousada Porto Tropical, Pousada Casarão Neves, Soluções Imobiliárias (oferecem pousadas para 

empresas de Suape), Imobiliária Porto de Galinhas, num total de 6 (seis). As entrevistas se 

basearam em questionamentos sobre a ocupação das vagas, se os trabalhadores de Suape eram o 

foco desta ocupação. 

 

3. Resultados e Discussão 

O tema vem sendo reportado desde o ano de 2011 por jornais de credibilidade nacional. É 

o caso do Estadão online, em matéria produzida no mês de novembro do citado ano, quando 

aborda o fenômeno em seu auge na praia de Porto de Galinhas. No texto inclui-se a entrevista da, 

até então, secretária de Planejamento que confessa a falta de “planejamento” quando da elaboração 

do Plano Diretor de Suape que já previa o déficit habitacional (a qual a demanda de trabalhadores 

causaria), em solucionar o problema, justificando que a improvisação caberia como solução já que 

a moradia tinha caráter temporário. Lógico que não se contava com os inúmeros atrasos das obras. 

Das pousadas contatadas, a Casarão Neves foi a que se encontrou com 100% de ocupação 

com trabalhadores de Suape e as outras três além de já alojar estes trabalhadores, oferecem vagas 

que estão disponíveis. As imobiliárias oferecem alojamentos inteiros, construídos para este 

propósito, além de outros imóveis disponibilizados por proprietários interessados nos lucros que 

estas empresas oferecem. O que indica sim, que a demanda por moradia que o CIPS acarreta, tem 

adaptado o mercado imobiliário não só turístico, como também o formal. 

 

4. Conclusões 

Não há dúvidas que o crescimento econômico chegou a Pernambuco através da 

implementação do CIPS cuja influência alcança boa parte da RMR. Ipojuca é o grande beneficiado 

economicamente, mas também sofre as consequências da falta de investimentos em infraestrutura 

para suportar as demandas sociais. E uma destas demandas é por moradia e infraestrutura básica 
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como saneamento básico, mobilidade, entre outras, para satisfazer o contingente humano que se 

deslocou para seus domínios. 

Porto de Galinhas é um dos locais afetados. Concebida para atrair os turistas, tanto 

nacionais quanto internacionais, recebeu dos governos federal e estadual amplos investimentos, 

mas não foi o suficiente para encarar a expansão de Suape e agora também serve de dormitório 

para os trabalhadores exógenos contratados pela empresa. 

O que vimos no decorrer desta contextualização, com certeza, foi um despreparo dos 

poderes governamentais em planejar os efeitos que grandes empreendimentos causam em seu 

entorno, tanto para o bem (mão de obra insuficiente para suprir as vagas geradas), como para o mal 

(falta de infraestrutura básica para receber população excedente). 
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Resumo 

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no período compreendido 

entre 1995 e 2000, houve um aumento no número de indivíduos obesos, que passou de 200 para 

300 milhões, o que representa quase 15% da população mundial. No âmbito da saúde pública, os 

dados antropométricos são de grande utilidade na identificação de grupos que necessitam de 

intervenção nutricional e funcionam como instrumento de vigilância nutricional. Objetivo: 

Identificar os riscos de complicações metabólicas associadas à obesidade na comunidade de 

docentes do IFPE – Campus Pesqueira. Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal 

quantitativo. A seleção dos indivíduos se deu por conveniência, ou seja, a população foi convidada 

a participar da pesquisa, levando-se em consideração os critérios de inclusão e de exclusão 

estabelecidos, através de entrevista individual face a face, e o registro das informações foi efetuado 

utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, 

organizadas em blocos por conjuntos temáticos, os quais incluíram variáveis sociodemográficas, 

condições de saúde e prática de atividade física, e aferição das medidas antropométricas (peso e 

altura), objetivando-se classificar o estado nutricional por meio do Índice de Massa Corporal 

(IMC) e da circunferência da cintura e do quadril para verificar-se a relação cintura-quadril (RCQ). 

Resultados: Estão apresentados em gráficos. Conclusão: A partir dos resultados encontrados, 

espera-se que sejam adotadas medidas de intervenção direcionadas à melhoria da qualidade de vida 

desta população. 

Palavras-Chave: complicações metabólicas, Índice de Massa Corporal (IMC), medidas 

antropométricas, obesidade, relação cintura-quadril 

 

1. Introdução 

Na atualidade, a obesidade pode ser considerada um problema de saúde pública de grandes 

proporções, uma vez que pode levar ao aparecimento de outras doenças crônico-degenerativas. 

Além disso, tem preocupado por conta de sua prevalência crescente, atingido todas as camadas 

populacionais, desde crianças até idosos, podendo constituir-se um processo epidêmico (AMER et 

al., 2011).  
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No âmbito da saúde pública, os dados antropométricos são de grande utilidade para a 

identificação de grupos que necessitam de intervenção nutricional e funcionam como instrumento 

de vigilância nutricional (BATISTA et al., 2002; CERVI et al., 2005).      

Para avaliar o acúmulo de massa gorda, em geral, são utilizados os seguintes métodos 

antropométricos: índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), relação cintura-

quadril (RCQ) e dobras cutâneas (KRAUSE et al., 2007). 

Para determinar o risco individual de doenças, deve-se observar que a maneira como a 

gordura está distribuída pelo corpo é mais importante do que a gordura total. Logo, faz-se 

necessária a utilização de indicadores que possam determinar o tipo de distribuição de gordura que 

o indivíduo apresenta. Quando o tecido adiposo está concentrado na região abdominal, a gordura 

corporal é considerada do tipo androide, e aquela em que o tecido adiposo se concentra mais na 

região dos glúteos, quadris e coxas é considerada gordura corporal do tipo ginoide. Identificar a 

distribuição de gordura é de importância clínica, uma vez que a obesidade androide está associada 

ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas (KAMIMURA et al., 2002). 

Dessa forma, a presente pesquisa visou a identificar os riscos de complicações metabólicas 

associadas à obesidade na comunidade de docentes do IFPE – Campus Pesqueira.  Os dados 

coletados poderão subsidiar estratégias de intervenção direcionadas à melhoria da qualidade de 

vida desta clientela. 

 

2.  Metodologia 

Este estudo é do tipo descritivo de corte transversal quantitativo e produz “instantâneos” da 

situação de saúde da população investigada, a partir da avaliação individual da condição de saúde 

de cada membro da comunidade ou da população estudada. 

O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFPB sob o número CAAE: 04808512.1.0000.5185. Dessa maneira, a investigação 

atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do  Conselho Nacional de Saúde 

referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando-se 

os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência. Aos participantes foi entregue o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que estavam explicados os objetivos da 

pesquisa, a garantia do anonimato e a possibilidade de desistência da mesma, caso julgasse 

necessário. 

 Foi montado um banco de dados e realizada análise quantitativa das informações mediante 

processo sistematizado em base estatística. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

individual face a face com os participantes selecionados por categorias e o registro das informações 

foi efetuado utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e 

abertas organizadas em blocos por conjuntos temáticos, os quais incluíram variáveis 
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sociodemográficas e aferição de medidas antropométricas (peso, altura), objetivando-se classificar 

o estado nutricional por meio do Índice de Massa corporal (IMC) e circunferência da cintura e do 

quadril para verificar-se a relação cintura-quadril (RCQ) e identificarem-se os riscos de 

complicações metabólicas associadas à obesidade.  

A população selecionada para o estudo foi constituída pelos docentes do quadro efetivo e 

temporário do IFPE – Campus Pesqueira, que aceitaram participar do estudo de forma voluntária. 

Foram levados em consideração os critérios de inclusão e os de exclusão preestabelecidos. As 

variáveis dependentes para identificar-se o perfil nutricional foram medidas antropométricas (peso, 

altura), IMC, circunferência da cintura, circunferência do quadril, razão cintura-quadril. E, como 

variáveis independentes, foram consideradas as condições sociodemográficas: idade, sexo, 

escolaridade, estado civil, arranjo familiar, profissão, renda e contribuição na renda familiar. Os 

resultados estão apresentados em tabela e gráficos. 

 

3. Resultados e Discussão 

A população docente do IFPE – Campus Pesqueira é composta por 81 indivíduos, 58 do 

sexo masculino e 23 do sexo feminino. Participaram da pesquisa 53 docentes, sendo 41 do sexo 

masculino e 12 do sexo feminino. Vale ressaltar que 06 docentes estavam afastados para 

capacitação (Mestrado ou Doutorado), 01 encontrava-se afastado para tratamento de saúde e 21 

não aceitaram participar da mesma. Os resultados foram registrados em tabela e gráficos, abaixo 

registrados. 

GRÁFICO 1 – Distribuição por sexo dos docentes do IFPE – Campus Pesqueira, 2014 

 

 A  distribuição por sexo da população docente é composta de 28% do sexo feminino e 

72% do sexo masculino. 

GRÁFICO 02 – Classificação do Estado Nutricional por meio do índice de massa corporal – IMC dos 

docentes do IFPE – Campus Pesqueira, 2014 

Feminino 
28% 

Masculino 
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De acordo com o índice de massa corporal – IMC, a população docente apresenta um 

estado nutricional preocupante: 78% do sexo masculino e  58% do sexo feminino apresentam 

sobrepeso ou obesidade.  

Em relação à média das medidas antropométricas da comunidade dos docentes do IFPE – 

Campus Pesqueira por sexo, pode-se observar, na Tabela 01 abaixo registrada, que nessa 

população, de acordo com o IMC, o IMC médio está em 26,7 – o que caracteriza estado de 

sobrepeso (IMC=25,0–29,9). Quanto ao risco de complicações metabólicas associadas à obesidade, 

apresentado tanto no sexo masculino (93,1) como no feminino (79,7), os valores encontram-se no 

nível limítrofe da normalidade, necessitando de cuidados para evitar-se que cheguem ao nível de 

risco elevado de complicações metabólicas associadas à obesidade. 

TABELA 01 - Média das medidas antropométricas da comunidade docente do IFPE Campus Pesqueira, por 

sexo, 2014 

População  Peso  Altura  IMC  RQC 
Circunferência da 

Cintura 

Circunferência do 

Quadril 

Masculino 83,2 1,7 28,1 0,9 93,1 102,4 

Feminino 66,1 1,6 25,4 0,8 79,7 102,8 

TOTAL 74,6 1,65 26,7 0,8 86.4 102,6 

Os valores encontrados neste estudo condizem com a literatura analisada. Conforme 

ressalta a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada em 2006, 

estima-se que, no Brasil, 38,8 milhões de pessoas com 20 anos ou mais de idade estão com 

sobrepeso. É, portanto, um problema se saúde pública, tendo-se em vista que o sobrepeso está 

atingindo grupos etários cada vez mais jovens, o que contribui para o aumento das doenças 

crônico-degenerativas. Segundo AMER et al. (2011), isso pode desencadear um processo 

epidêmico. 

 

4. Conclusões 
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Os dados aqui apresentados revelam que a população estudada necessita de atenção 

especial, principalmente quanto ao ganho de peso excessivo. Sendo o excesso de peso a condição 

nutricional mais prevalente nessa população, tem-se fator de risco de aparecimento das doenças 

crônicas não transmissíveis.  

Dessa maneira, considerando-se a complexidade da influência desses fatores, novas 

pesquisas são necessárias para propiciar maior conhecimento nessa área e, assim, estabelecer 

práticas de monitoramento e intervenções mais direcionadas às necessidades dessa população.  
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Resumo 

A gordura é um componente indispensável na formulação de produtos cárneos, uma vez 

que contribui com a maciez e textura, pela capacidade de retenção de água, com influência direta 

sobre a estabilidade. Entretanto, são bem conhecidas e descritas as implicações à saúde, 

particularmente no surgimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade e certos tipos 

de câncer, devido ao consumo de alimentos ricos em conservantes (sal e/ou nitrito) e gorduras 

saturadas, cujas consequências provocam mudanças nos hábitos de consumo. Assim, propõe-se 

desenvolver uma tecnologia alternativa de fabricação de presunto suíno, com reduzidos teores de 

sal e/ou nitrito, além de parcialmente substituir a gordura a partir da aplicação de inulina.  

Palavras–chave: Avaliação Microbiológica, físico-química, presunto suíno. 

 

1. Introdução 

É cada vez maior a interferência da indústria de alimentos na dieta e estilo de vida da 

população. Assim, o grande desafio do ramo alimentício hoje é atender a demanda dos 

consumidores por produtos atrativos, saborosos, que proporcionem uma boa qualidade de vida e 

que visem à saúde e o bem estar (FILHO et al., 2012). 

A incidência de doenças relacionadas à má alimentação vem gerando o interesse no 

desenvolvimento de alimentos que além de serem nutritivos, possam favorecer a quem os 

consomem, benefícios fisiológicos e até prevenir doenças ligadas a uma nutrição inadequada 

(SILVA, 2010). Nesse contexto surge à idéia de alimentos funcionais, os quais possuem um 

elevado potencial para promover a saúde, através de meios não encontrados na nutrição 

convencional (ROBERFROID, 2007).Segundo Saad et al. (2012) o conceito de alimentos 

funcionais necessita ser incorporado, com urgência, no segmento cárneo. 

Neste contexto, faz-se necessário que se busquem alternativas que tornam o produto cárneo 

mais saudável, a partir da incorporação de substâncias bioativas, que podemos definir como 

“qualquer substância, alimento ou parte dele, que promove benefícios á saúde” (IFIC,2006). No 

ramo cárneo o composto bioativo que vem ganhando destaque é a inulina (SILVA,2010) por 

apresentar uma estrutura semelhante à gordura quando misturada com água, além de seu sabor 

neutro que não interfere nas características sensoriais tão valorizadas pelos consumidores.  
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Tentando então atender a demanda dos consumidores por alimentos saborosos e saudáveis, 

objetiva-se elaborar um presunto suíno com teores reduzidos de gordura, que será parcialmente 

substituída pela inulina. 

 

2. Materiais e Métodos  

A matéria-prima (carne), inulina e demais conservantes/insumos foram adquiridos com 

recursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Vitória 

de Santo Antão. O composto bioativo inulina foi adquirido de empresa nacional (Clariant S.A.) e 

atende a todas as especificações exigidas concernentes ao seu controle de qualidade.  

Foram elaboradas (duas) formulações de presuntos suínos, onde F1: sem inulina (padrão); 

F2: com inulina e com redução parcial de gordura (teste), atendendo ao máximo estabelecido pela 

legislação vigente (BRASIL, 2002; BRASIL, 2000; BRASIL, 1999). 

 A determinação da composição centesimal foi feita conforme metodologia proposta por 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2002), obtendo-se as frações centesimais de 

umidade, cinzas, gordura total, proteína total e carboidratos  

Através da técnica da diluição seriada, 25g da amostra foram diluídas em solução salina 

peptonada tamponada (PBS) 0.1 % estéril, e posteriormente plaqueadas nos meios Plate Count 

Agar, para contagem de mesófilos aeróbios (24-48 h/37 ºC) e bactérias psicrotróficas (7 dias/6 ºC), 

em Eosyne-Metilen-Blue Agar para a família Enterobacteriaceae (37 ºC/24h) e Patote Detoxe  

Agar para fungos (28 ºC/48-72 h), bem como no meio seletivo para Staphylococcus aureus Baird 

Parker Agar (35ºC/ 24-48 h)/(LOPÉZ-GALVÉZ et al., 2010). 

 

3. Resultados e Discussão 

 Os resultados expressos na tabela 1 se referem às determinações de umidade, cinzas, 

lipídeos e proteínas, para as duas formulações de presuntos suínos avaliados. (F1 e F2).  

 

 

 

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química nas duas amostras de presunto suíno (F1 e F2). 

Teor (g/100g) 

Amostra Umidade Cinzas Lipídeos Proteínas 
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Grupo de micro-organismos                         Quantidade em UFC/g 

                                                              F1                                           F2 

Mesófilos Aeróbios 

Família Enterobacteriaceae 

Bactérias Psicrotróficas 

Staphylococcus coagulase positiva 

Bolores e Leveduras 

          5X10³ 

         Ausente 

         Ausente 

         5,5x10³ 

          2x10
4
 

                              Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

2x10
6
 

 

F1 68,12 a 1,76 b 9,62 a 15,08 a 

F2 64,71 b 2,03 a 6,55 b 15,08 a 

F1 – Presunto cozido padrão sem adição de inulina; F2 – Presunto com redução de 5%  de gordura e adição de 5% de inulina. Médias 

seguidas de mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tuke a 5% de probabilidade 

Os valores de umidade obtidos demonstram que houve diferença significativa (p0,05) 

entre as duas formulações de presunto analisadas. O presunto contendo 5% de inulina apresentou 

redução da ordem de 3,41% de umidade em relação ao produto comercial o que pode resultar em 

uma maior vida de prateleira. Os valores de cinzas obtido em F2 (teste) foi significativamente 

superior ao de F1 (padrão). Essa diferença provavelmente se deve ao menor conteúdo de água 

detectado na formulação F1.  

Com relação aos dados referentes ao teor de proteínas, os tratamentos F1 e F2 não 

distinguiram entre si (p0,05). Vale salientar que o presunto não convencional apresentou teor de 

proteína dentro dos valores preconizados pela Legislação Brasileira, que estabelece o mínimo de 

14,0% (BRASIL, 2000).  

A Tabela 2 esboça os resultados da avalição Microbiológica das formulações. 

Tabela 2: Avaliação Microbiológica de presuntos suínos cozidos padrão (F1) e teste (F2). 

No presunto F1, a contagem de Staphylococcus coagulase positiva ultrapassou o limite da 

legislação vigente, de acordo com a RDC n.° 12 (BRASIL, 2001), cuja contagem do micro-

organismo não deveria ultrapassar o valor de 3x10³ UFC/g. Já na F2 a ausência desta bactéria pode 

ser uma resposta da possível redução da umidade da amostra, ocasionada pela adição de inulina. 

Filho e Colaboradores (2012) comprovaram que a adição de inulina como substituinte da gordura 

reduz o teor de água livre. 

A amostra F2 apresentou valores que se encontram dentro dos padrões estabelecidos pela 

legislação vigente e que não se distanciaram da formulação F1. Januzzi (2007) encontrou 

resultados semelhantes ao mostrar que a adição de fibras em presunto cozido não interferiu no 

crescimento microbiano em relação à formulação padrão. Estudos em outros produtos cárneos 

como o realizado por Filho e colaboradores (2013) reforçam essa ideia. 
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4. Conclusões 

O presunto suíno cozido que continha inulina mostrou-se apto para o consumo sob o olhar 

da inocuidade microbiológica.  O uso da inulina se mostra um caminho eficaz para a redução de 

gordura em presunto suíno cozido, visto que sua adição não interferiu no crescimento microbiano. 

 Ressalta-se que a formulação F2 resultou em um produto com menor conteúdo de água e 

gordura. 

 A aplicação da inulina, como substituto parcial da gordura, torna o produto mais saudável 

que o convencional, o que atende aos consumidores cada vez mais exigentes. 
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Resumo 

Esse artigo teve objetivo de analisar o processo avaliativo vivenciado por um professor de 

Química de uma escola da Rede Estadual do estado de Pernambuco. A prática avaliativa foi 

desenvolvida em aulas experimentais, pois é nosso foco de pesquisa identificar possibilidades de 

construção de conhecimento significativo nas aulas experimentais tendo a avaliação como 

mediadora do processo de aprendizagem. Dessa forma, a metodologia de pesquisa foi organizada 

como um Ciclo da Experiência Kellyana (KELLY, 1963) e a análise dos dados teve como base as 

Gerações da Avaliação propostas por Guba e Lincoln (1989). Ao final de nossa pesquisa, o nosso 

sujeito pesquisado apresentou concepções e práticas inovadoras e afirmou ter resinificado suas 

concepções após a vivência do CEK, que, segundo ele, contribui para uma reflexão sobre a sua 

prática avaliativa, tendo como aspecto principal o diálogo. 

Palavras-Chave: Experimentação, Gerações da Avaliação, Ciclo de Experiência Kellyana. 

 

1 Introdução 

Historicamente, o Ensino de Ciências, em particular, o ensino da Química, apresenta 

práticas que estão relacionadas com as abordagens tradicionais de ensino (LIMA, 2008; 

MIZUKAMI, 1986), prejudicando, dessa maneira, a formação de estudantes críticos, reflexivos e 

socialmente responsáveis, mantendo-se na inércia da reprodução. No entanto, cada vez mais a 

sociedade exige estudantes que se posicionem, julguem e tomem decisões, e que sejam 

responsabilizados por isso (BRASIL, 2006).    

Nesse contexto, em que a realidade duela, faz-se necessário que se criem estratégias de 

superação dessa inércia. O resgate da natureza experimental da Química e o seu diálogo com a 

realidade podem ser veículos de mudança. Mas é preciso ressaltar que a utilização de experimentos 

nas aulas de química, por si só, não têm impactos positivos em relação à aprendizagem. As aulas 

experimentais podem ser um alicerce, que aliadas a práticas avaliativas mediadoras e reguladoras 

podem auxiliar significativamente no processo aprendizagem dos estudantes. 

Desse modo, avaliação se torna inovadora e indispensável para não só a aprendizagem 

critica e de significados, mas também da compreensão e reflexão da prática do educador como 
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agente mediador entre os conhecimentos prévios dos estudantes e o novo conhecimento a ser 

apreendido. Porém, não são todos os professores que assumem a avaliação como reflexão da sua 

prática, nem tão pouco sobre a sua importância na construção do conhecimento critico e de 

significados. Dessa forma, a avaliação se apresenta de diversas formas nas salas de aula, variando, 

a partir das concepções de cada professor. 

Diante do exposto, nossa pesquisa teve como objetivo analisar o processo avaliativo 

vivenciado por um professor de Química de uma escola da Rede Estadual do estado de 

Pernambuco, a partir das suas aulas experimentais, pois é nosso foco de pesquisa identificar 

possibilidades de construção de conhecimento significativo nas aulas experimentais, tendo a 

avaliação como mediadora e reguladora do processo de aprendizagem.  

Para isso, a metodologia de pesquisa foi organizada como um Ciclo da Experiência 

Kellyana - CEK (KELLY, 1963) e a análise dos dados construídos a partir das etapas do CEK, teve 

como base teórica as Gerações da Avaliação propostas por Guba e Lincoln (1989). Espera-se que 

os resultados da pesquisa possam contribuir de maneira significativa para a reflexão e discussão 

sobre a temática. 

 

2 Metodologia 

Para compreender como o professor constitui o seu conceito de avaliação irá ser utilizado 

como base metodológica o Ciclo da Experiência Kellyana (CEK), o qual é fundamentado na Teoria 

dos Construtos Pessoais de George Kelly (1963), que é descrito em cinco etapas/momentos.  

Kelly define a experiência em um ciclo, (Ciclo da Experiência - CEK), que é composto por 

cinco etapas: Antecipação, Investimento, Encontro, Confirmação ou Desconfirmação e Revisão 

Construtiva (BASTOS, 1998).  

O CEK se inicia na etapa da Antecipação, momento em que a pessoa usa os construtos 

que possui para construir uma replica do evento que vai encontrar. Em seguida a pessoa é engajada 

na etapa do Investimento, momento de melhorar a construção da replica, através da inclusão de 

novos elementos. É o momento de preparação para a terceira etapa do CEK, o Encontro, que é o 

momento em que vai se encontrar com o evento que antecipou e se preparou para vivenciar. Esse 

momento o conduz à quarta etapa, a Confirmação ou Desconfirmação, em que a pessoa confirma 

ou desconfirma suas hipóteses iniciais a partir a vivencia no evento de suas teorias pessoais. E 

fechando o ciclo, a etapa da Revisão Construtiva, a pessoa é levada reconstruir seus construtos. 

Os passos metodológicos seguiram as etapas descritas no CEK e são descritos abaixo: 

O primeiro momento, a Antecipação: nesse momento foi realizada uma entrevista 

semiestruturada, que abordou e investigou questões sobre a formação do professor, concepções de 

avaliação, práticas avaliativas e práticas de ensino experimentais. 
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O segundo momento, o Investimento: nesse momento o professor é convidado a 

aprofundar seus conhecimentos sobre a avaliação, a partir de textos e debates referentes às novas 

perspectivas de avaliação e sobre a importância da experimentação no Ensino da Química.  

O terceiro momento, o Encontro: nesse momento foram realizadas as observações e 

registro da aula do professor, analisando sua prática avaliativa, os instrumentos avaliativos 

utilizados, além dos aspectos correspondentes à execução e discussão do experimento 

desenvolvido na aula.  

O quarto momento, a confirmação ou Desconfirmação: nesse momento o professor foi 

abordado novamente, agora de posse dos resultados das análises realizadas até o momento, 

averiguando se os resultados apresentados respondiam ou não às suas hipóteses e expectativas. 

O quinto e último momento, a Revisão Construtiva: nesse momento, fechando o Ciclo de 

Experiência, o professor mais uma vez foi abordado e convidado a se posicionar, agora quanto às 

suas experiências durante o CEK, contribuindo para a finalização da pesquisa.  

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Professora Amélia Coelho, da cidade de 

Vitória de Santo Antão – Pernambuco. O sujeito envolvido foi um professor que leciona a 

disciplina de Química no Primeiro Ano do Ensino Médio. A escolha do professor sustenta-se pelo 

fato de atuar com estudantes de Primeiro Ano, pois é nessa fase da Educação Básica que os 

estudantes têm o primeiro contato mais direto e aprofundado com a Química. 

 

3 Resultados e discussão 

 Após a discussão teórica que sustenta a análise e a descrição metodológica, podem-se 

apresentar o ciclo da experiência vivenciado pelo professor. 

3.1 Primeira etapa do ciclo da experiência (antecipação) 

O ciclo inicia nesse momento, no qual é realizada uma entrevista com o professor. 

Procuramos identificar as possíveis aproximações da prática avaliativa do professor com as 

Gerações da Avaliação, a partir de uma leitura dos elementos estabelecidos para discussão. 

Portanto consideramos como elementos para discussão: a Compreensão do Estudante, o 

Conteúdo, o Objetivo de Ensino, a Metodologia do Professor, os Instrumentos Avaliativos, o 

Processo. 

Dessa forma, observamos que em relação à Compreensão do Estudante, o professor 

considera como ponto chave para que haja a construção do conhecimento, o interesse do próprio 

estudante, a busca pelo conhecimento. Assim, podemos considerar que o professor apresenta, nesse 

elemento, indicativo de Avaliação da Terceira Geração. 
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No que se refere ao Conteúdo, ele é definido pelo professor, no entanto, professor e 

estudante avaliam o desenvolvimento do processo da construção do conhecimento. Quando o 

professor deixa de ser o único avaliador do processo é indicativo da Avaliação de Quarta Geração. 

O Objetivo de Ensino é estabelecido pelo professor e busca a construção do conhecimento 

pelo estudante através da observação do seu desenvolvimento e atividades individuais elaboradas 

pelo professor. Portanto, uma avaliação de Terceira Geração da Avaliação. Mas o professor 

apresenta em sua fala alguns aspectos da Primeira Geração, quando a ênfase está na avaliação 

individual. 

Em relação à Metodologia do Professor é definida no início do processo, mas 

reformulada na medida em que haja necessidade para o melhoramento da aprendizagem. Dessa 

forma a metodologia empregada pelo professor refere-se à Quarta Geração da Avaliação. 

Os Instrumentos Avaliativos utilizados pelo professor são escolhidos por ele e deve ser 

aplicados durante todo o processo. Assim, a avaliação nesse ponto traz aspectos de Terceira 

Geração, mas também inclui, na sua fala, característica essencial da Quarta Geração, que é o 

diálogo, base da negociação (princípio fundamental). 

O Processo é avaliado segundo o professor, por ele e pelos seus estudantes. Dessa forma, o 

professor deixa de ser o único avaliador, assim fica explícito o desenvolvimento de uma Avaliação 

de Quarta Geração do Processo.  

3.2 SEGUNDA ETAPA DO CICLO DA EXPERIÊNCIA (INVESTIMENTO) 

Nesse momento foi realizados estudo e debate do texto relativo à Avaliação da 

Aprendizagem e a importância da experimentação no Ensino da Química.  Buscamos saber do 

professor o que ele tinha achado do texto e segundo ele, não tinha conhecimento das Gerações da 

Avaliação, mas achou muito interessante porque pode conhecer em que Geração estava enquadrada 

a sua prática avaliativa. Ele ressalta em sua fala que o mais interessante do texto é poder ver que na 

atividade experimental a avaliação pode ser usada como instrumento para construção da 

aprendizagem. Ele ainda ressalta que pode perceber que a avaliação como nota, na experimentação, 

não é importante, o importante é o interesse do estudante, é ele poder construir o conhecimento. 

Assim, podemos notar o interesse do professor na construção do conhecimento pelo estudante. 

3.3 TERCEIRA ETAPA DO CICLO DA EXPERIÊNCIA (ENCONTRO) 

Nesse momento ocorreu a vivência da prática avaliativa do professor depois de ter 

aprofundado seus conhecimentos sobre a Avaliação da Aprendizagem e a importância da 

experimentação no Ensino da Química.  O conteúdo discutido em aula foi o Modelo Atômico de 

Bohr e a atividade experimental desenvolvida foi o Teste de Chamas. 

3.4 QUARTA ETAPA DO CICLO DA EXPERIÊNCIA (CONFIRMAÇÃO OU 

DESCONFIRMAÇÃO) 
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No decorrer dessa etapa, algumas das análises foram desconfirmadas pelo Professor, pois 

segundo ele, no momento da vivência da prática, muitas vezes, não conseguimos sempre promover 

nossas concepções.  Dessa forma, dispomos os elementos apresentados no primeiro momento, a 

partir das concepções do Professor, com a vivência do Encontro, o terceiro momento. 

Em relação à Compreensão do Estudante, se manteve a concepção de Terceira Geração 

da Avaliação em que o Professor estava preocupado com a compreensão dos estudantes.  

O Conteúdo foi confirmada a prática do professor relacionada com Quarta Geração, 

considerando o estudante ativo no processo de maneira significativa, discutindo com o professor 

todo o processo. 

O Objetivo de Ensino foi estabelecido pelo professor, mas com a preocupação com a 

compreensão do estudante e da sua interação com o desenvolvimento da atividade. Confirmando a 

Terceira Geração da Avaliação. 

No que se refere à Metodologia de Ensino, a preocupação do Professor com a 

compreensão do estudante é observada em todo o processo, sendo confirmada a Avaliação de 

Terceira Geração.  

Os instrumentos avaliativos utilizados pelo Professor foram à observação e um relatório 

como constituinte de uma avaliação em que busca o desenvolvimento de competência dos 

estudantes se caracteriza como uma Avaliação de Quarta Geração o que desconfirma a concepção 

apresentada pelo professor anteriormente. 

Por fim, o Processo foi avaliado tanto pelo Professor, quanto pelo estudante. Mas o 

processo decisório é centralizado no professor, o que caracteriza uma Avaliação de Terceira 

Geração o que desconfirma a concepção apresentada pelo professor anteriormente. 

3.5 QUINTA ETAPA DO CICLO DA EXPERIÊNCIA (REVISÃO CONSTRUTIVA) 

Fechando o CEK, foi realizada uma entrevista semiestruturada em que buscamos saber se o 

professor vivenciou uma experiência em avaliação. 

Nesse momento, o Professor afirmou que foi uma experiência muito boa e justificou 

afirmando que “à medida que participamos desse tipo de pesquisa vamos aprimorando nossa 

prática”.  E afirma ainda que a leitura do texto adicionou ainda mais na sua prática durante a 

experiência, como também contribuiu para uma reflexão sobre a avaliação da aprendizagem. 

Afirmou ainda que os textos levados para reflexão e debate principalmente na parte que 

discutia sobre as Gerações da Avaliação lhe fez refletir sobre qual avaliação ele estava trabalhando 

e lhe fez redirecionar a sua prática de acordo com as Gerações, que ele considerou importante para 

a o processo ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, podemos considerar que o Professor vivenciou uma experiência em 

Avaliação. 
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4 Conclusões 

 No sentindo de busca, de transformação e de reflexão, é imprescindível à discussão sobre a 

prática avaliativa, pois é ela que fornece os subsídios e as condições que dão corpo ao trabalho 

docente-discente numa ação reflexiva e renovadora na prática de ensino.  

Portanto, é indiscutível a reflexão-ação-reflexão das práticas pedagógicas pelos professores 

para que eles possam possibilitar uma aprendizagem de significados aos seus estudantes e para 

que, de fato, a educação cumpra seu papel de formar, não apenas cientistas, mas cidadãos que 

possam contribuir para o desenvolvimento politico, econômico e social do contexto em que está 

inserido. 

Como também possa resgatar o caráter experimental da Química e que identifiquem a 

importância do desenvolvimento das atividades experimentais tanto para a compreensão do 

estudante sobre a teoria abordada, quanto para auxiliar o estudante no desenvolvimento do caráter 

investigativo e reflexivo sobre os fenômenos apresentados, proporcionando a eles momentos de 

aprendizagem de significados e de real contato com o mundo em que está inserido. 

Lembrando sempre que a avaliação é um alicerce para consolidação da aprendizagem e não 

um apêndice. Portanto, deve estar sempre presente durante o processo de ensino-aprendizagem, 

pois não é possível inovar o ensino se a sua avaliação se prendem aos moldes tradicionais, 

quantitativos e classificatórios. 
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Resumo 

A presente pesquisa buscou identificar os problemas e conflitos socioambientais que 

afetam o cotidiano de Gaibu, núcleo urbano situado na faixa litorânea do Município de Cabo de 

Santo Agostinho-PE. Tais p em Gaibu se intensificaram ao longo dos anos 1990, com a difusão da 

vilegiatura marítima e a instalação de casas de veraneio. Porém, nos últimos anos, com a 

consolidação do CIPS, muitos trabalhadores provenientes do CIPS têm se instalado nesse bairro 

litorâneo do Cabo de Santo Agostinho, alterando a dinâmica econômica e o cotidiano dos 

moradores. Outro fenômeno observado no entorno da praia de Gaibu é a configuração de um 

processo de favelização que, mesmo ainda em fase inicial, mostra que além dos operários do CIPS, 

também atrai outros moradores. Diante dessa realidade, foi feito o levantamento bibliográfico, com 

o intuito de abordar conceitualmente o processo socioespacial aqui estudado. Assim, por meio da 

perspectiva conceitual do lugar, a pesquisa teve caráter qualitativo e procurou identificar as 

transformações socioespaciais que envolvem as mudanças no cotidiano de Gaibu, afetando as 

relações de vizinhança e o uso da praia como espaço público. Esses problemas associam-se à 

ocupação irregular e à precariedade da infraestrutura e dos serviços básicos coletivos. Para tanto, a 

metodologia compreendeu a realização de trabalho de campo para observação direta da paisagem, 

bem como entrevistas com os moradores e da associação de moradores, como forma de 

compreender a contento tal problemática. 

Palavras- chave: conflitos socioambientais; cotidiano; CIPS; Gaibu 

 

1. Introdução 

A pesquisa abordou o bairro de Gaibu, localizado na faixa costeira do município do Cabo 

de Santo Agostinho-PE, situado na parte sul da Região Metropolitana do Recife (RMR) (Mapa 1), 

a 40 km da capital, possui um território de 449 km² e uma população de 185.025 habitantes (IBGE, 

2010), sendo a sétima maior do estado. Faz limites com os municípios de Ipojuca, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, na Região Metropolitana, e Escada, Vitória de Santo Antão, na Zona da 

Mata, além de possuir uma faixa litorânea de 14,51 km de extensão.  

A praia de Gaibu tem passado por diversas alterações, pois, o local que servia para o 

turismo de sol e mar para a prática de veraneio, desde os anos 1990 e que antes disso constituía 

basicamente uma área rural formada por uma vila de pescadores e de pequenos agricultores, vem 
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passando por uma conversão das casas de segunda residência para primeira residência. Parte disso 

se deve à grande influência do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), pois, o mesmo tem 

atraído trabalhadores de diversos lugares do Brasil e devido à sua proximidade com o bairro de 

Gaibu, a cerca de 10 km, muitos buscam moradia no bairro ocasionando diversas mudanças no 

mercado imobiliário, serviços e comércio local.  

Para compreender as transformações que vêm ocorrendo no cotidiano do bairro de Gaibu, 

trabalhamos com a perspectiva socioambiental, que se apoia na ideia de que „meio ambiente‟ e 

„sociedade‟ são aspectos que estão interligados, formando um todo inseparável. A partir da escala 

analisada enquanto bairro, a questão socioambiental foi trabalhada através de uma relação mútua 

com o cotidiano dos moradores, os novos e principalmente os mais antigos. 

Conforme dados extraídos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 

Pernambuco, em maio de 2008, citados por Alves (2011), além das informações disponíveis no site 

oficial do CIPS, ao todo, entre 2007 e 2010, este complexo contou com investimentos de mais de 

US$17,0 bilhões, gerando aproximadamente de 11.877 mil empregos diretos  e outros 39.700 

indiretos, só na construção. Segundo dados extraídos no portal do CIPS (PERNAMBUCO, 2014) 

esses números já atingem a marca de cerca de 15.000 mil empregos diretos e 45.000 mil 

empregados na construção civil. Atualmente, o CIPS conta com mais de 100 empresas instaladas e 

outras 35 em fase de instalação. Todos esses investimentos têm alterado a dinâmica do entorno do 

CIPS, do ponto de vista social, econômico e ambiental, o que tem gerado externalidades positivas e 

negativas. 

 

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa que se delineia neste plano de trabalho é qualitativa, com caráter exploratório e 

explicativo, já que também se classifica como um estudo de caso. Para o seu efetivo 

desenvolvimento, foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento 

bibliográfico visando aprofundar a compreensão conceitual das noções que constituem categorias 

de análise deste trabalho: problemas e conflitos socioambientais; lugar; e cotidiano. Trabalho de 

campo para identificação in loco dos principais problemas socioambientais e a produção de um 

acervo fotográfico. Realização de entrevistas semiestruturadas junto a moradores novos e antigos; 

representantes de associações e outras entidades presentes no bairro, como igrejas, escolas, além da 

tabulação e análise dos dados.  

3. Resultados e Discussão 

A implantação do CIPS tem gerado diversas alterações na dinâmica do espaço em seu 

entorno. Essas mudanças podem ser observadas diante dos problemas sociais, econômicos e 

impactos ambientais que se desenvolvem com o passar do tempo.  Na fala dos entrevistados foi 

possível observar um discurso muitas vezes repetitivo, pois, muitas são as queixas relacionadas à 
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ausência de infraestrutura adequada devido à falta de investimentos por parte do poder público, 

aumento no preço dos imóveis, além da visível queda do turismo local. 

Os corretores imobiliários e comerciantes se queixam do afastamento de turistas no bairro, 

em entrevista cedida por um corretor local é possível observar críticas geradas por essas 

transformações. Para a comerciante entrevistada o fluxo de turistas mudou, ela relata que: “o fluxo 

de vendas como era antes que a gente recebia portugueses, italianos. Tinham as épocas dos turistas 

virem para Gaibu, não tem mais, não tem pousada para eles ficarem.” Para ela esses espaços foram 

invadidos por trabalhadores do CIPS e isto tem prejudicado a estabilidade do seu comércio. 

Atualmente a realidade de Gaibu remete a esses conflitos cotidianos entre antigos e novos 

moradores que apresentam filosofias diferentes. Estes conflitos seriam amenizados se houvessem 

mais investimentos em infraestrutura, pois, a infraestrutura não acompanhou o crescimento da 

população fazendo com que esses moradores tenham que dividir um espaço precário. Este 

problema foi evidenciado em artigo publicado pelo portal G1 (27-12-2013), que ilustra a ausência 

de infraestrutura do bairro, atribuindo a isto o afastamento dos turistas. A estrutura do bairro não 

suportou a grande demanda populacional atraída pelo crescimento do CIPS.  

  Os principais problemas socioambientais do bairro decorrem da falta de saneamento 

básico, o que resulta em valas a céu aberto que despejam os efluentes diretamente na praia. 

Atrelado a isto, há uma precariedade do sistema de drenagem urbana, sendo muito comum durante 

o período chuvas várias ruas ficarem intransitáveis por conta dos alagamentos. Outro problema 

socioambiental refere-se à ocupação irregular de áreas que formam encostas, sendo algumas delas 

localizadas na área do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti.  

Outro problema socioambiental refere-se à queda na produção do pescado, segundo os 

pescadores devido às obras do CIPS. A Colônia de Pescadores Z8, instalada em Gaibu, ressalta que 

a retirada de sedimentos no fundo do oceano teria expulsado os peixes e crustáceos, o que tem 

agravado a sobrevivência dos pescadores. Além desses problemas, há ainda um crescente processo 

de favelização de algumas áreas de Gaibu. Alguns desses problemas podem ser observados na (fig. 

1).   
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Figura 1 – Rua no bairro de Gaibu. Fonte: Adauto Gomes, fevereiro/2014. 

 Desta forma, a atual situação do bairro de Gaibu mostra que não há estrutura urbana 

apropriada para a quantidade de moradores que residem no bairro. Mesmo com consolidação do 

CIPS e com o constante crescimento econômico, não houveram benefícios relacionados à 

infraestrutura nem a condição socioeconômica dos moradores. 

 

4. Conclusões 

Embora se trate de um tema amplo e complexo, é possível compreender que a instalação 

do CIPS tem gerado muitas alterações positivas e negativas e esse processo tem acarretado 

alterações no cotidiano dos moradores de Gaibu. O principal impacto se dá com a chegada de 

novos moradores provenientes do CIPS, pois, além do sentimento de estranhamento causado entre 

moradores novos e antigos, cresce a procura por moradia, através de residências, hotéis e pousadas. 

Isto, além de atribuir ao bairro à função de dormitório, ressalta e amplia muitas das deficiências já 

existentes, tais como: o aumento da violência, prostituição, poluição sonora, consumo de drogas, 

ausência de infraestrutura adequada, entre outros.  

É necessário que se realizem estudos em torno desta dinâmica a fim de compreender a 

origem e as causas destes conflitos. Vale resaltar que os novos moradores de Gaibu são atraídos de 

outros estados pelas ofertas de emprego; Isso nos leva a questionar se de fato os moradores de 

Gaibu tem se beneficiado do crescimento do CIPS, já que além da transformação no cotidiano do 

bairro, não há qualificação para o preenchimento das ofertas de trabalho que o Complexo tem 

gerado. 
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Resumo 

A presente pesquisa analisa o papel da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES) na efetivação do instrumento de autoavaliação no contexto do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SIANES). Como procedimento metodológico 

utilizou-se a pesquisa documental. No tratamento dos dados foi empregada a análise de conteúdo. 

Parte-se do pressuposto que as perspectivas institucionais diferenciadas e diversificadas impactam 

a realização da avaliação institucional. Conclui-se que o papel desenvolvido pela CONAES na 

configuração da autoavaliação institucional necessita de ajustes para aproximar a modalidade 

básica de avaliação interna a avaliação externa e reforçar a relevância da avaliação institucional 

entre as IES. 

Palavras–chave: SINAES, CONAES, Avaliação Institucional, Autoavaliação. 

 

1. Introdução 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o papel da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) na efetivação do instrumento de autoavaliação no Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Apropriando-se de Silva (2009), entre os elementos do estudo, podem-se destacar: o 

alcance e a perspectiva em que a cultura de avaliação se constituiu no SINAES em sua instância 

central; as diferenças que as categorias administrativas e as metodologias adotadas imprimem na 

realização da autoavaliação institucional.  

Esses trabalhos sobre autoavaliação institucional tanto ao nível nacional quanto local são 

escassos, necessitando de estudos que aprofundem o entendimento da política de avaliação, 

sobretudo quando se retrata da análise do papel da CONAES em relação à efetividade do 

instrumento de autoavaliação no contexto do SINAES. 

 

2. Materiais e Métodos 
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O direcionamento do estudo esteve voltado para a pesquisa documental de âmbito 

nacional, analisando como a autoavaliação está sendo retratada nos documentos que envolvem a 

CONAES, responsável pela coordenação do processo de avaliação no SINAES. 

A coleta de dados foi realizada através do site da CONAES/MEC, por meio do qual se 

obteve um levantamento acerca das informações a respeito da avaliação da educação superior. 

O procedimento da coleta dos dados desenvolveu: (1) consulta ao site da CONAES para a 

aquisição dos documentos – projetos, publicações, atas, resoluções, pareceres e relatórios – 

concernentes a autoavaliação institucional; (2) elaboração de ficha de catalogação dos documentos, 

confeccionada em papel A4 branco (210 x 290 mm), definindo os tópicos da pesquisa conforme as 

categorias de cunho empíricas desenvolvidas – composição da CONAES, padrão de avaliação, 

concepção de avaliação institucional, finalidades da avaliação.  

Para a análise dos dados buscou-se realizar a “crítica do texto”, a “crítica de autenticidade” 

e a “crítica de origem”. Aprofundando a análise, apropriando-se de Fragata (1981). 

 

3. Resultados e Discussão 

Tratando a questão do ponto vista específico deste trabalho, verifica-se que o SINAES é 

composto de três grupos de ação: 1) A Avaliação das Instituições de Ensino Superior (AVALIES); 

2) A Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 3) A Avaliação do Desempenho dos Estudantes, 

através do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE). Coordena o SINAES a 

Comissão Nacional da Avaliação do Ensino Superior (CONAES), estando a cargo de sua 

operacionalização o Instituto de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

O SINAES é desenvolvido basicamente a partir da articulação entre três grupos de ação 

(AVALIES, ACG e ENADE). Destes três grupos, destaca-se, como foco do estudo, o AVALIES; 

pois este articula a avaliação interna (AI) com a avaliação externa (AE), denominada no SINAES 

de avaliação institucional.  

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi elaborado pela 

Comissão Especial de Avaliação (CEA), herdeiro das experiências de avaliação implementadas no 

Brasil ao longo da década de 1990
2
 (MEC, 2003), e instituído pela Lei nº 10.861/04 (BRASIL, 

2004), adquirindo visibilidade na comunidade acadêmica, apresentando-se como uma proposta 

„inovadora‟ para a avaliação da educação superior no Brasil.  

 A CONAES em seu desenho de coordenação no SINAES é composta pelas seguintes 

representações: 

                                                      
2
 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) e o Exame Nacional de 

CURSOS (ENC). 
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O desenho da estrutura de composição da CONAES manteve-se estável desde o início da 

implementação do SINAES até o presente momento. O que vem mudando ao longo dos anos, 

resultado dos tempos dos mandatos e das correlações de forças na CONAES, são os seus membros 

e os interesses de cada segmento. Na estrutura descrita na Figura 2, é possível perceber que a 

CAPES, Corpo Discente, Corpo Docente e INEP têm respectivamente 1 (um) representante cada 

com mandatos de 2 (dois) anos. O corpo técnico administrativo apresenta também 1 (um) 

representante e os membros de notório saber 5 (cinco) representantes, com mandatos de 3 (três) 

anos. Já, a representação do Ministério da Educação (MEC) é composta por 3 (três) membros com 

mandatos de 5 (cinco) anos. São os membros que apresentam o maior tempo de mandato na 

Comissão. 

Nos documentos disponibilizados no site da CONAES, é possível verificar que esta 

Comissão apresenta atribuições relevantes quanto à consecução da política de avaliação da 

educação superior, entre elas destacam-se: a) propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e 

mecanismos de avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; b) estabelecer 

diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar 

pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes; c) formular propostas para o 

desenvolvimento das Instituições de educação superior. No contexto delineado até o presente 

momento, destaca-se o papel da CONAES a seguir:  

CAPES

Corpo discente
das Instituições

de educação
superior

Corpo docente
das Instituições

de educação
superior

Corpo técnico
administrativo
das instituições

de educação
superior

INEP MEC Notório saber

2 anos 1 1 1 1

3 anos 1 5

5 anos 3
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Figura 1 – Composição da CONAES 
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Quadro 1 – Características do papel da CONAES no tocante à autoavaliação das IES 

Papel de Ajustamento Adéqua ou soluciona problema diagnosticado 

Tendência no Papel da CONAES: esfera de 

projetos em disputa 

As políticas públicas não apenas se destinam, 

mas tomam como sujeito-objeto a educação 

superior, considerada em seus problemas, 

desafios, tradição, grupos de interesses e 

interesses de grupos posicionados no campo, 

projetos em disputa  

Tendência do papel da CONAES: realiza 

ajustes e correção nos rumos do SINAES 

As políticas públicas de educação superior 

podem desencadear reforma ou apenas realizar 

ajustes e correção nos rumos e procedimentos 

do sistema de educação superior ou das 

instituições-parte.  

Papel da CONAES no Direcionamento das 

políticas 

Sistema de educação superior  

Instituições-parte  

Fonte: Grupo de pesquisa em estudos interdisciplinar em educação, ciência e tecnologia – IFPE- Campus Vitória. 

No quadro 01, apropriando-se de Gomes e Oliveira (2012), e baseado na análise dos 

documentos é possível realizar algumas interpretações acerca da condução da avaliação 

institucional por parte da CONAES. Percebe-se que a avaliação institucional enquanto instrumento 

da política pública da avaliação circunscreve-se ao âmbito do “ajustamento” distanciando-se do seu 

potencial de “reforma”. Observa-se, também, que enquanto política pública a avaliação 

institucional caracteriza-se pela tendência do controle estatal, pois esta é formulada e coordenada 

pelo Estado – onde esta comissão constitui-se como esfera de projetos em disputa (comunidade 

acadêmica, membros de notório saber, INEP, CAPES). E também, por parte da “tendência do 

ajuste”, quando seu potencial é reduzido a apenas a realizar ajustes e correções nos rumos e 

procedimentos do sistema de educação superior ou das instituições parte, muito mais destas últimas 

do que do sistema como um todo. No caso, o direcionamento da política de avaliação institucional 

deveria ser voltado para o Sistema, mas as questões remetem-se mais as instituições-parte, 

fragmentando-se a perspectiva sistêmica do SINAES. 

 

 

4. Conclusões 
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 A partir da pesquisa realizada, permite-se afirmar que a avaliação institucional baseada no 

paradigma formativo/participativo ainda se encontra distante do cotidiano não só das IES, mas 

também das instâncias centrais do SINAES. Falta ao instrumento do AVALIES um processo de 

institucionalização contínuo rumos aos dois polos do sistema – IES e Agências – que possibilite a 

construção de procedimentos metodológicos que articulem aspectos quantitativos e qualitativos no 

diagnóstico das instituições e que os resultados das avaliações sejam considerados tanto pela 

gestão local quanto nacional.  
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a efetividade de gestão do Parque 

Estadual de Dois Irmãos, recentemente reconhecida como unidade de conservação do plano 

estadual. Para alcançar estes objetivos esta pesquisa utilizou-se da metodologia do RAPPAM 

(Avaliação Rápida e a Priorização do Manejo de Unidades de Conservação) desenvolvida pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo 

World Wide Found for Nature (WWF), para verificar o grau de efetividade das Unidades de 

Conservação no plano federal. A aplicação desta metodologia permite definir ações e programas 

que contribuam para o processo continuo de efetivação do manejo. Os itens que apresentaram 

menores índices percentuais estiveram relacionados principalmente a questão relacionada à 

independência administrativa como a contratação de funcionários e a administração de recursos 

financeiros e a vulnerabilidade do sistema, sendo ainda carentes de infraestrutura para realização 

das ações de manejo. 

Palavras–chave: Áreas Protegidas, Efetividade de gestão, Preservação Ambiental. 

 

1. Introdução 

As unidades de conservação são formas encontradas pelo poder público para proteger os 

recursos naturais de determinados biomas e garantir a proteção os processos ecológicos neles 

existentes. O estabelecimento das mesmas é uma busca constante para assegurar a existência de um 

sistema representativo e principalmente efetivo, mesmo que esta conservação seja realizada por 

formas bem distintas que são: a conservação in situ que busca preservar espécies em seu ambiente 

natural, representadas por várias categorias de Unidades de Conservação - UCs, a exemplo dos 

parques, reservas e estações, como também ex situ que busca preserva espécies fora do seu habitat 

natural, a exemplo dos jardins botânicos e zoológicos (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 

2008). Assim, a criação destes espaços protegidos é de fundamental importância para a preservação 

dos bens naturais, bem como para melhorar qualidade de vida das populações humanas. 

Avaliar a efetividade de gestão de uma UC se faz necessário para identificar sua situação 

atual e/ou o do sistema a qual a mesma faz parte. Quando se avalia estas áreas e necessário levar-se 

em conta indicadores de sucesso de conservação, os quais são bastante complicados de serem 

analisados individualmente, porém ao agrupar dados que levem em consideração o desenho da 
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área, manejo entre outros fatores é possível elaborar indicadores que consiga examinar a eficiência 

direta do manejo (BENSSUSAN, 2006). Com tudo os resultados obtidos por estas avaliações só 

terão algum valor real quando tais informações forem utilizadas para o aperfeiçoamento e melhoria 

da gestão e da governança das UCs, ou seja, quando as recomendações essenciais de tais 

avaliações forem implementadas. 

 

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa ocorreu no Parque Estadual de Dois Irmãos, o qual é gerenciada pela Secretaria 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS, a qual teve sua 

recategorização em 07 de julho de 1997 para parque e pertence à categoria de Proteção Permanente 

de acordo Sistema de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) . Antes deste processo o 

parque era categorizado como reserva ecologia de acordo com a Lei 9.989/89 que define reserva 

ecológica da Região Metropolitana do Recife (PERNAMBUCO, 1987). Em 26 de junho de 2013 o 

parque passou por uma nova recategorização tornando uma Organização Social segundo o decreto 

(Nº 39.543)
3
 que tem como objetivo principal promover a conservação do fragmento de Mata 

Atlântica e dos animais selvagens cativos do Zoológico do Parque Dois Irmãos do Estado de 

Pernambuco de  forma sustentável, gerando, administrando e difundindo conhecimento sobre o 

meio ambiente e proporcionando oportunidades de lazer educativo e cultural para a sociedade. O 

Método escolhido para avaliação da efetividade foi uma adaptação do Rappam (avaliação Rápida e 

a Priorização de Manejo de Unidade de Conservação), desenvolvido em 1995 pela Comissão 

Mundial de Áreas Protegida – CMAP e União Mundial para a Conservação da Biodiversidade – 

UICN. O RAPPAM é composto por um quadro referencial que fornece base para o 

desenvolvimento de ferramentas e métodos de avaliação da gestão de áreas protegidas 

(HOCKINGS et al., 2000 apud IBAMA, 2007). O método é composto por um ciclo interativo de 

gestão vêm como base à visão e os objetivos das áreas protegidas, pois é a partir deles, deve-se 

organizar toda a gestão. A avaliação da gestão tem início com a análise do contexto biológico e 

socioeconômico, vulnerabilidade que as afetam e o nível de planejamento. Os outros elementos do 

ciclo dizem respeito aos insumos, processos, produtos e resultados alcançados em relação aos 

objetivos do PEDI. A avaliação deste serve de base para o planejamento de estratégias que visem 

melhorar a efetividade de gestão (IBAMA, 2007). 

A coleta de dados nesta pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários 

adaptados da metodologia RAPPAM. O processo teve início com a adequação do questionário 

original à realidade do sistema analisado. A área apresenta extensão territorial e quadro de 

funcionário bem distinto em relação a sua estrutura. O questionário do método RAPPAM tem uma 

estrutura dividida em cinco elementos de avaliação e estes são compostos por módulos temáticos, 

                                                      
3
Decreto Nº 39.543, de 26 de junho DE 2013. Qualifica como Organização Social – OS a Associação Parque 

Dois Irmãos - APDI. 
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num total de dezenove. Para esta pesquisa foram avaliados apenas importância biológica, 

importância socioeconômica, vulnerabilidade, amparo legal, recursos humanos e infraestrutura e 

recursos financeiros. Para cada questão dos módulos temáticos havia quatro alternativas de 

resposta: “sim” (s), “provavelmente sim” (p/s), provavelmente não “(p/n) e “não” (n), cuja 

pontuação varia de acordo com o peso de cada resposta sendo assim atribuído peso “5” para as 

respostas sim, “3” para as respostas provavelmente sim, “1” para as respostas provavelmente não e 

“0” para as respostas não. Os valores utilizados nos gráficos representam o percentual obtido em 

relação à pontuação máxima de cada módulo ou elemento. Para fins de análise de pontos fortes e 

fracos, as repostas foram classificadas, em relação à pontuação máxima, considerando "alto" o 

resultado acima de 60%, "médio", de 40 a 60% (incluindo os dois limites) e "baixo" para resultado 

abaixo de 40%. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados aqui apresentado demonstra os principais pontos forte e fraco da área em 

estudo. O PEDI possui um contexto peculiar devido a UC do mesma está inserido dentro de um 

zoo, o que faz da área um local de pressões com mais intensidade devido à infraestrutura para o 

zoo. Verificou-se que o PEDI tem dificuldade de gestão que podem vir a comprometer seus 

objetivos, exemplos claros destas dificuldades esta relacionada a recursos humanos, infraestrutura 

e falta de segurança, que torna as áreas um espaço de risco para os técnicos, pesquisadores e 

visitantes. Bem como sua limitada capacidade financeira. Destacam se como ponto forte do PEDI 

itens como: importância biológica (75%), importância socioeconômica (73%), amparo legal (68%) 

(Figura 1).  

 

Para os pontos fraco das áreas destacam se: vulnerabilidade (68%), recursos humanos 

(61%), infraestrutura (51%) e recurso financeiro (28%). Como as mudanças ocorrida em sua forma 

de gerenciamento a área adquire uma responsabilidade que não são exclusivas apenas do governo 

como, por exemplo, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

 

Figura 1 –  Gráfico da Efetividade da gestão do PEDI. 
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4. Conclusões 

O PEDI cumprem parcialmente seus objetivos apresentando deficiências quanto a recursos 

humanos, financeiro, estrutura. A ausência de um plano de manejo no geral compromete o 

patrimônio biológico destas áreas devido a não catalogação de várias espécies em especial aquelas 

que apresentam algum risco de extinção. Outro ponto que também pode vir a comprometer os 

objetivos destas áreas esta atualmente relacionado ao aumento da área do parque em relação à 

estrutura do corpo técnico que a unidade apresenta: dois biólogos, um veterinário por parte do zoo 

e um estagiário para gerenciar uma área de 1.558 hectare o que corresponde a 389,5 hectare por 

pessoas. O mesmo busca atender seus objetivos no que tange a sua limitação por meio da 

comunidade de pesquisadores e estudantes das escolas e universidade que a utiliza para fins de 

atividade de educação ambiental como também para fins de pesquisa. Portanto fica claro a 

necessidade de serem implementados os itens que apresentam maiores dificuldades, mas que de 

alguma forma são algo pontuais necessitando assim de um envolvimento como todos que fazem 

parte do sistema de UCs, tanto a nível Estadual como agora neste caso a sociedade civil. 
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Resumo 

Este resumo expandido está voltado para relatar o desenvolvimento de uma ferramenta 

para auxiliar no monitoramento de impactos ambientais causados por implantação de redes de 

computadores. 

 

1. Introdução 

O desenho de um produto ou processo levando em consideração o seu encargo para o meio 

ambiente tem, dia a dia, ganhado relevância nos meios produtivos. A importância que a sociedade 

vem dando às questões ambientais causa uma pressão sobre a indústria no sentido da criação de 

produtos e/ou serviços com o menor impacto ambiental possível. 

Desta forma, as empresas se preocupam, cada vez mais, em serem vistas por seus clientes e 

pela comunidade em que seus produtos são consumidos, como empresas socialmente responsável. 

Sob este viés, as ações voltadas para a redução de impactos ambientais e a proteção do meio 

ambiente começam a deixar de serem encargos meramente legais e passam a serem iniciativas 

espontâneas visando agregar valor a sua imagem. 

Neste ponto de vista, pode-se suscitar uma questão importante: na atividade de 

gerenciamento de redes de computadores, cuja existência e atuação são de suma importância para 

os dias atuais, em que a tecnologia da informação faz parte de toda a sociedade, como poderíamos 

agregar valores de Qualidade Ambiental para as empresas atuantes nesta área? A resposta a esta 

questão pode vir através da própria Tecnologia da Informação. A utilização de softwares para 

análise e gestão da Qualidade Ambiental presente em um ambiente de redes de computadores é 

uma possível solução para melhor agregar nas empresas as necessidades ambientais. 

 

2. Objetivos 

1. Realizar um levantamento sobre as potencialidades de ferramentas na área de análise de 

impactos ambientais e verificar qual o melhor segmento a ser trabalhado. 
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2. Planejar, construir e testar uma ferramenta para auxiliar gestores e empresas na análise e 

avaliação de impactos ambientais causados por redes de computadores podendo ser utilizado em 

todas as fases da empresa, certificando-a que esteja conforme as leis que regem sobre o meio 

ambiente. 

3. Realizar um caso de teste da ferramenta criada para demonstrar sua utilidade em um 

ambiente real. 

4. Ao longo da pesquisa e criação de ferramenta, procurar validação ao produto, junto ao 

órgão responsável por este tipo de resíduos e efetuar a consolidação do produto, tendo como 

objetivo geral modificar a realidade encontrada hoje com a implantação de redes de computadores 

que vem afetando diretamente o meio ambiente.   

5. Buscar parceria de empresas junto ao Instituto Federal de Pernambuco-IFPE e o projeto 

Green Conscience melhorando a divulgação do aplicativo criado para que possa ser melhorado 

conforme as mudanças e necessidades do meio ambiente, procurando sempre o apoio das 

instituições comprometidas e responsáveis com o meio ambiente. 

6. Concluir ferramenta de fácil manuseio para que haja uma interação maior do público 

alvo (empresas), informando e esclarecendo dúvidas que poderão surgir na abordagem do assunto 

no qual o aplicativo se refere, neste caso trata-se da conscientização do meio ambiente. 

 

3. Metodologia 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre técnicas e ferramentas na 

área de gerenciamento de redes de computadores e avaliação de impactos ambientais. A partir 

desse estudo pretende-se compreender quais as principais ferramentas já existentes e quais as 

principais técnicas utilizadas para atingir esse objetivo. 

 Após o recolhimento desses dados iniciais e melhor entendimento sobre o assunto referido 

foi celaborada uma ferramenta de fácil acesso aos usuários onde será acompanhado todo o 

desenvolvimento do produto e será feito ao longo do tempo, todo tipo de ajuste necessário para seu 

melhor funcionamento. 

A partir dos dados obtidos nos questionários e entrevistas foi conduzido durante um 

determinado período um planejamento de projeto e uma análise e validação de requisitos através de 

técnicas descritas na Engenharia de Software. Serão elaborados diagramas de caso de uso, 

diagramas de classe, diagramas de sequência e diagramas de atividades no intuito de clarificar e 

documentar a ferramenta proposta. 

Com a elaboração do projeto de software da ferramenta a mesma foi implantar através de 

técnicas e linguagens de programação. Pretende-se utilizar a linguagem Java, devido à facilidade e 

seu alto grau de uso na atualidade, bem como ser a linguagem mais estudada nas instituições de 

ensino. 
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Em seguida, foi planejado e aplicado um teste experimental da ferramenta desenvolvida 

em um ambiente real. A partir dos resultados obtidos através do teste experimental foram 

levantadas sugestões de melhorias para a ferramenta e conclusivamente implantadas. 

O ponto inicial para desenvolver o produto, foi à criação de um breve questionário onde 

com apenas algumas perguntas pudéssemos identificar os parâmetros da empresa e até mesmo a 

dimensão do impacto que a implantação da rede poderá causar ao meio ambiente. O conhecimento 

legislativo e normativo que diz respeito ao meio ambiente é uma ferramenta necessária na criação 

do questionário tendo em vista que o usuário será certificado no final de todo o processo, se estiver 

dentro das conformidades da pesquisa. Após o questionário todo respondido, será automaticamente 

gerado um relatório para estabelecer e esclarecer algumas normas necessárias para a certificação e 

será dito se o cliente terá ou não a aprovação do Green Consience. 

Com a aplicabilidade das normas e leis necessárias para se fazer um breve questionamento 

e posteriormente identificar se há condições de apoiar a empresa que será trabalhada, foi necessária 

a inclusão de algumas perguntas ao questionário no qual não poderiam deixar de ser respondidas 

para que não houvesse nenhum desencontro de informações, o questionário que deverá ser 

respondido ao iniciar a busca pela “certificação ambiental digital” exibe 15 questões na qual cada 

uma tem um peso, o aplicativo se encarregará de verificar quais as melhores respostas para serem 

dadas e qual deverá conter uma determinada resposta, não são questões na qual o cliente deverá 

digitar ou informar algum dado, mas deverá ser marcado se “sim” ou “não” e é de acordo com a 

resposta que deveremos compreender as cordialidades da empresa e suas responsabilidades 

ambientais.  

 

4. Resultados e discussão 

Na tentativa de poder ajudar o meio ambiente e mitigar alguns problemas ocasionados pela 

implementação da rede de computadores juntamente ao desenvolvimento tecnológico, foi criado o 

mais novo ambiente em forma de funcionalidade, ou seja, um aplicativo para celular onde se 

facilitou a ligação entre a tecnologia e a era digital do homem nos dias atuais. Sendo assim, 

buscamos algo prático e que faz parte da realidade humana, pois, tornou-se claro a dimensão das 

facilidades que esta tecnologia nos trás. 

 A ferramenta criada e desenvolvida ao longo da pesquisa também passou por um estado 

experimental com propósito de comprovar a eficiência dessa ferramenta. Ao Comprovar a 

eficiência da mesma onde foi acompanhada em tempo integral e feita as modificações inovadoras 

mantendo a qualidade da ferramenta que resultou no aplicativo para celular. 

Tendo em vista uma grande importância no setor ambiental, foi apresentada a proposta do 

projeto e logo em seguida proposto uma parceria do IFPE- Instituto Federal de Pernambuco e a 

CPRH – Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, pois em um dos processos de 

desenvolvimento do projeto, foi gerado no final do questionário um selo verde, identificando a 
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veracidade da certificação logo após a geração de um pequeno e breve relatório, onde a iniciativa 

de buscar esta parceria surgiu do pré suposto que a veracidade dos fatos representados pela 

utilização do aplicativo tenha mais ênfase e que automaticamente a busca pelo produto seja maior a 

cada dia. 

 

5. Conclusões 

Ao ser analisadas algumas necessidades vistas após a implantação de algumas redes de 

computadores, observou-se a perda de muitos materiais que poderiam ser reutilizados se houvesse 

um planejamento correto na implantação destes sistemas que hoje são encontrados em todas as 

micro, pequenas, médias e grandes empresas, visto que poderia haver esta redução, partimos do 

ponto principal que é conscientização e uma solução para o problema que se tornou ambiental. 

Após a conclusão do aplicativo onde pode unir as devidas atividades de proteger o meio 

ambiente e se adequar ao meio tecnológico observou-se que as grandes barreiras criadas pelo 

homem ao se tratar do meio em que vive, estão de fato sendo quebradas com o passar do tempo e a 

evolução do mundo tecnológico onde é possível ver a utilidade da tecnologia na preservação dos 

problemas causados pelo mesmo facilitador que é o mundo tecnológico e de praticidades, 

especificamente o mundo virtual.  

Compreendendo e melhor especificando as necessidades ambientais para gerência de rede 

de computadores, está sendo introduzidas no mundo da inovação, técnicas ambientais que auxiliam 

o desenvolvimento social e que poderá causar também um impacto positivo na conscientização da 

sociedade para com o meio ambiente, favorecendo assim a qualidade de vida. 
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Resumo 

O diagnóstico ambiental poder ser definido como uma caracterização da situação ou 

qualidade ambiental a partir do conhecimento de todos os componentes ambientais de uma 

determinada área com objetivos diversos. Deste modo, o conhecimento dos aspectos fisiográficos 

de uma determinada área é primordial para a definição do diagnóstico ambiental desta área, uma 

vez que a partir do conhecimento da existência e uso dos recursos naturais locais pode-se ter uma 

idéia bem clara da influência do(s) processo(s) que se deseja gerenciar e do nível de complexidade 

estabelecido entre estes processos. Neste contexto, o presente trabalho teve como principal objetivo 

caracterizar os aspectos fisiográficos da comunidade de Palmeira, localizada no município de 

Glória do Goitá (PE) a fim de subsidiar o diagnóstico ambiental da referida área. A metodologia 

utilizada para atingir os objetivos propostos no presente trabalho foi baseada em pesquisa 

bibliográfica além de observações e registro fotográfico em pontos georeferenciados in locu, para 

caracterização dos aspectos fisiográficos da área tais como: geomorfologia, geologia, pedologia, 

hidrografia, clima e vegetação. Os resultados permitiram concluir que a área da comunidade foi 

ocupada de forma desordenada, sem planejamento. Além disso, as formas de cultivo do solo 

evidenciam a falta de orientação técnica adequada com relação às práticas de manejo e 

conservação do solo. 

Palavras–chave: fisiografia; diagnostico ambiental; comunidade Palmeiras 

 

1. Introdução 

Na atualidade, a relação do homem com o meio ambiente é complexa. Intervir nesta 

relação em busca da sustentabilidade depende de profunda visão sistêmica da realidade local, uma 

vez que a análise desse conflito deve ser feita de forma participativa e deve proporcionar a 

elaboração de planos de gestão e uso dos recursos naturais de forma sustentável e coletiva com a 

comunidade. Assim, o uso de ferramentas como o diagnóstico ambiental torna-se imprescindível 

como passo primordial uma vez que se constitui de elementos essenciais à tomada de decisões e 

serve de base à elaboração de um Plano de Ação.  
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O diagnóstico ambiental poder ser definido como uma caracterização da situação ou 

qualidade ambiental a partir do conhecimento de todos os componentes ambientais de uma 

determinada área com objetivos diversos. Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é interpretar 

a situação ambiental problemática dessa área, a partir da interação e da dinâmica de seus 

componentes, quer relacionados aos elementos físicos e biológicos, quer aos fatores socioculturais. 

E, neste sentido, a elaboração do diagnóstico ambiental de uma determinada área pode ser feita 

para servir de base para o conhecimento e o exame da situação ambiental desta área visando traçar 

linhas de ação ou tomar decisões para prevenir, controlar e corrigir os problemas ambientais 

identificados. Ou seja, serve de base para elaboração de políticas ambientais e programas de gestão 

ambiental compatível com a realidade local.  

Para se realizar um diagnóstico ambiental e sugerir propostas de ordenamento e gestão de 

um dado território, deve-se considerar o conteúdo do espaço, ou seja, os objetos distribuídos ou 

organizados sobre a superfície terrestre e ainda a relação existente entre estes aspectos. Neste 

contexto, o conhecimento dos aspectos fisiográficos da área estudada é primordial para a definição 

do diagnóstico ambiental desta área, uma vez que a partir do conhecimento da existência e uso dos 

recursos naturais locais pode-se ter uma ideia bem clara da influência do(s) processo(s) que se 

deseja gerenciar e do nível de complexidade estabelecido entre estes processos. Deste modo, o 

presente plano de trabalho visa caracterizar os aspectos fisiográficos da comunidade de Palmeira, 

localizada no município de Glória do Goitá (PE). 

 

2. Materiais e métodos 

A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos no presente trabalho está 

baseada em pesquisa bibliográfica além de observações e registro fotográfico em pontos 

georeferenciados in locu, que permitirá a caracterização dos aspectos fisiográficos da área tais 

como: geomorfologia, geologia, pedologia, hidrografia, clima e vegetação. Os dados coletados 

serão sistematizados em um banco de dados que subsidiará o diagnóstico ambiental da comunidade 

de Palmeira localizada no entorno do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão (PE), no município 

de Glória do Goitá (PE). 

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Localização da área de estudo 

A comunidade de Palmeira está localizada no município de Glória de Goitá, localizado na 

mesorregião Mata e na Microrregião Vitória de Santo Antão do Estado de Pernambuco, limitando-

se a norte com Feira Nova, Lagoa de Itaenga e Paudalho, a sul com Vitória de Santo Antão, a leste 

com Chã de Alegria, e a oeste com Passira. 

3.2 Geologia 
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O município de Glória do Goitá encontra-se inserido, geologicamente, na Província 

Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos Salgadinho e Vertentes da Suíte 

Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e dos Sedimentos do Grupo Barreiras (CPRM, 2005)  

3.3 Pedologia 

No município de Glória de Goitá, os principais tipos de solos que ocorrem nas Superfícies 

suave onduladas a onduladas, são os Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, 

ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda os Argissolos que são 

profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas Elevações ocorrem os Neossolos 

Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem 

os Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, 

moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda Afloramentos 

de rochas (CPRM, 2005)  

Na comunidade de Palmeira (Glória do Goitá, PE), os solos são predominantemente 

cultivados com hortaliças e citros (Figura 4).  

3.4 Vegetação  

O tipo vegetacional encontrado no município de Glória do Goitá é Florestas 

Subcaducifólica e Caducifólica (CPRM, 2005).  

3.5 Geomorfologia  

O município de Glória de Goitá está inserido na unidade geoambiental do Planalto da 

Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. 

Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte. O relevo é 

geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito à fertilidade 

dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta (CPRM, 2005).  

3.5 Hidrografia  

O município de Glória de Goitá encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica 

do Rio Capibaribe. Seu principal tributário é o Rio Goitá e os riachos: Macambira, Monjolo, 

Tanque, Braga, Jamaforno, Massaranduba, Grota Funda, Camurim, Salinas, Antinho, Mocó, 

Tapera, Macacos, Guilherme, Água Peba, Urubas, Canavieira, Ribeirão da Onça e Limãozinho. O 

principal corpo de acumulação é o açude Goitá (52.000.000m3). Todos os cursos d‟água no 

município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico 

(PREFEITURA DE GLÓRIA DO GOITÁ, 2013).  

3.6 Clima  

O clima da área de estudo é do tipo Tropical Chuvoso, com verão seco. A estação chuvosa 

se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar até outubro (CPRM, 

2005). 
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4. Conclusões 

A partir dos resultados preliminares encontrados, pode-se concluir que a área da 

comunidade foi ocupada de forma desordenada, sem planejamento. Além disso, as formas de 

cultivo do solo evidenciam a falta de orientação técnica adequada com relação às práticas de 

manejo e conservação do solo. 
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Resumo 

A sociedade tem vivenciado um modelo econômico que não tem sido satisfatório do ponto 

de vista ambiental. Nesse sentido, surge a necessidade de mudar o comportamento do homem em 

relação à natureza. E a Educação Ambiental pode ser um forte instrumento que irá alavancar o 

processo de modificação da conduta humana em relação ao meio ambiente. O estudo da percepção 

ambiental, por sua vez, servirá de base para evidenciar a natureza e permitirá uma melhor 

integração do homem ao ambiente. Portanto, o presente trabalho visa analisar a percepção 

ambiental dos docentes que compõe o IFPE – Campus Vitória de Santo Antão a fim de subsidiar 

uma proposta de criação de um programa de Educação Ambiental contínuo e contextualizado com 

a necessidade do Campus. A metodologia utilizada teve como ferramenta o questionário. A partir 

desses estudos pode-se concluir que os docentes são peça fundamental na formação dos discentes, 

não somente no campo profissional, mas na postura ética de cada estudante. Nesse sentido entende-

se que qualquer estudo ou pesquisa, associada ao meio ambiente, desenvolvida em uma instituição 

de ensino de ensino deve-se considerar a percepção desse segmento. 

Palavras–chave: educação ambiental; percepção Ambiental; transversalidade  

 

1. Introdução 

As discussões acerca das questões ambientais têm sido expressivas na atualidade, 

especialmente no que tange à busca de soluções para a crise socioambiental instalada como 

consequência do modelo de desenvolvimento econômico consumista vivenciado pela sociedade 

moderna. Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento dos seres 

humanos em relação à natureza no sentido de promover um modelo de sustentabilidade e qualidade 

de vida. E, para isso torna-se necessário que estes seres humanos percebam o meio ambiente que o 

circunda e sintam-se como parte integrante do mesmo. 

O estudo da percepção ambiental serve de base para a melhor compreensão das inter-

relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e 

condutas. Deste modo, a Educação Ambiental é uma importante ferramenta facilitadora para a 

compreensão, percepção e conexão do homem com o meio ambiente. E, numa perspectiva 

transdisciplinar, a escola pode cumprir seu papel formador através da incorporação e vivência dos 

preceitos básicos da Educação Ambiental no seu cotidiano. 



 

400 Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) 

O Instituto Federal de Pernambuco - Campus Vitória de Santo Antão, possui uma área de 

127 ha e está localizado a cerca de 2 Km do centro comercial do município homônimo e a 1,4 Km 

da BR 232. E, devido ao importante papel social que esta Instituição exerce na formação de 

recursos humanos para a região, é imprescindível relevar sua importante missão de não apenas 

informar, mas, sobretudo, de formar cidadãos aptos a agir e interagir na sociedade em que vivem 

de modo positivo e construtivo. Neste contexto, o presente plano de trabalho visa analisar a 

percepção ambiental dos docentes que compõem o IFPE-Campus Vitória de Santo Antão a fim de 

subsidiar uma proposta de criação de um programa de educação ambiental contínuo e 

contextualizado com as necessidades do Campus. 

 

2. Materiais e métodos  

A fim de atingir os objetivos propostos no presente projeto, a metodologia utilizada está 

amparada nos paradigmas crítico e fenomenológico, baseada em levantamento de dados que utiliza 

como ferramenta questionários (GIL, 2005). A pesquisa está sendo desenvolvida em quatro fases: 

coleta de dados, análise e interpretação da percepção ambiental dos docentes, resultados e 

divulgação. 

Na fase de coleta, utilizou-se o método Surveys, cuja ferramenta de coleta é o questionário, 

seguido de sua análise e interpretação de resultados (GIL, 2005). Este, por sua vez, foi elaborado 

com questões de múltipla escolha e, em alguns casos específicos, com solicitação de justificativas 

para as respostas apresentadas. A primeira aplicação deste questionário foi feita no segundo 

semestre do ano letivo de 2012 e segunda aplicação será feita no primeiro semestre o ano letivo de 

2013, tendo como público-alvo os docentes que compõem o IFPE-Campus Vitória de Santo Antão. 

Os dados obtidos na primeira coleta estão sendo tabulados, e, assim como os dados que 

serão obtidos na segunda coleta, serão posteriormente serão analisados, interpretados e publicados 

através de trabalhos técnico-científicos. 

Ao final do projeto, pretende-se sugerir propostas para a elaboração de um programa de 

educação ambiental adequado à realidade do Campus e para a criação de um núcleo de Educação 

Ambiental no IFPE-Campus Vitória de Santo Antão. 

 

3. Resultados e discussão 

 No primeiro semestre de 2014 foram realizadas as interpretações dos questionários 

aplicados aos docentes. E como resultado, a maioria dos entrevistados demonstrou interesse por 

assuntos relacionados ao meio ambiente e conhecem algum tipo de legislação ambiental, no 

entanto, afirmaram que possuem comportamento inadequado do ponto de vista ambiental e 

desconhecem a atuação de entidades que atuem na defesa do meio ambiente; afirmaram ainda que 

não ocorre desenvolvimento econômico e social sem a geração de impacto ambiental, no entanto, 
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reconhecem que qualidade de vida e qualidade ambiental estão diretamente relacionadas entre si; 

com relação ao Campus Vitória, a maioria dos docentes entrevistados afirmou que se sente 

incomodado com algum tipo de problema ambiental do Campus, e, também afirmou que as 

questões ambientais são eventual ou raramente abordadas no Campus; sobre as ações com enfoque 

ambiental  prioritárias para serem desenvolvidas no Campus devem ser: seminários, exposições e 

festejos em datas comemorativas. 

 

4. Conclusões 

Todos os docentes entrevistados afirmaram que contribuiriam para a execução de um 

projeto de educação ambiental no Campus Vitória. Isto evidencia que os docentes pelo seu papel 

como educadores, possuem relevante força para influenciar e transformar a postura dos educandos, 

especialmente promovendo reflexões sobre o papel destes como cidadãos em relação ao meio 

ambiente e estimulando o desenvolvimento de potencialidades e criatividade que priorizem a 

sustentabilidade em todos os seus aspectos. Deste modo, quaisquer projetos ou estudos no âmbito 

da educação ambiental que venham a ser pensados para o local da atuação destes profissionais, 

devem considerar sua participação efetiva a fim de que os resultados possam ser adequados e 

satisfatórios. 
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Resumo 

Compreender o perfil sócio-econômico-ambiental de comunidades rurais visando 

estabelecer o diagnóstico ambiental destas comunidades é extremamente importante, uma vez que 

a partir do conhecimento da realidade local, políticas públicas poderão ser adotadas e executadas 

em consonância com as limitações e potencialidades locais. Neste contexto, foi realizado o 

presente trabalho cujo principal objetivo foi caracterizar o perfil sócio-econômico-ambiental das 

comunidades rurais de Oiteiro e Palmeira, localizadas nos municípios de Vitória de Santo Antão 

(PE) e Glória do Goitá, respectivamente, a fim de subsidiar o diagnóstico ambiental das referidas 

comunidades. A metodologia utilizada constituiu-se de visitas in locu nas comunidades, pesquisa 

bibliográfica e documental, além da aplicação de questionários e entrevistas com questões 

relacionadas aos fatores sociais (habitação, escolaridade, acesso a bens de consumo, consumo de 

alimentos, condições de saúde), fatores econômicos (produção vegetal e animal e sua respectiva 

comercialização, formas de produção, acesso a crédito e rendimentos) e fatores ambientais (formas 

de uso dos recursos naturais, poluição, conservação). Os dados estão sendo compilados em um 

banco de dados a fim de subsidiar o diagnóstico ambiental das referidas comunidades. Através dos 

resultados preliminares obtidos, pode-se concluir que as comunidades rurais de Oiteiro e Palmeira, 

localizadas nos municípios de Vitória de Santo Antão e Glória do Goitá, respectivamente, e no 

entorno do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, vivenciam uma realidade semelhante no que 

diz respeito à infraestrutura, uso e ocupação do solo e atividade econômica. Estudos 

complementares e mais detalhados devem ser realizados a fim de verificar as particularidades de 

cada uma dessas comunidades, assim como suas potencialidades e limitações. 

Palavras–chave: Perfil sócio-economico e ambiental; Diagnóstico ambiental; comunidade de 

Oiteiro – Vitória de Santo Antão – PE) e Palmeira ( Glória do Goitá – PE) 

 

1. Introdução 

O mundo contemporâneo vive uma época de grandes transformações sociais, econômicas, 

políticas e ambientais, que nem sempre são positivas. Juntamente com os progressos técnico-

científicos convive-se com a degradação dos recursos naturais e com a perda de valores humanos. 

Deste modo, a intensidade com que os recursos naturais são explorados e a ausência de valores 

sociais na formação de estilos de vida, suscitam a necessidade de ações visando diminuir a 
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desarmonia entre o meio e o homem e promover uma nova relação que privilegie a qualidade de 

vida juntamente com um desenvolvimento sustentável, uma vez que não é possível dissociar as 

interações naturais das interações sociais por serem interações dinâmicas e permanentes. 

Considerando que a relação do homem com o meio ambiente é complexa, entende-se que intervir 

nesta relação em busca da sustentabilidade depende de profunda visão sistêmica da realidade local, 

uma vez que a análise desse conflito deve ser feita de forma participativa e deve proporcionar a 

elaboração de planos de gestão e uso dos recursos naturais de forma sustentável e coletiva com a 

comunidade.  

Neste contexto, compreender o perfil sócio-econômico-ambiental de comunidades rurais 

visando estabelecer o diagnóstico ambiental destas comunidades é extremamente importante, uma 

vez que a partir do conhecimento da realidade local, políticas públicas poderão ser adotadas e 

executadas em consonância com as limitações e potencialidades locais. Além disso, a participação 

ativa da comunidade desde o delineamento do seu perfil até a definição de projetos, estratégias e 

programas que visem atender suas necessidades, se reveste de grande importância por tratar-se de 

inclusão social, valorização dos saberes locais e integração com entidades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Deste modo, propõe-se a realização deste trabalho que visa caracterizar o perfil sócio-

econômico-ambiental das comunidades rurais de Oiteiro e Palmeira, localizadas nos municípios de 

Vitória de Santo Antão (PE) e Glória do Goitá, respectivamente.  

 

2. Materiais e métodos  

A metodologia a ser utilizada constitui-se de visitas in locu nas comunidades de Oiteiro 

(Vitória de Santo Antão, PE) e Palmeira (Glória do Goitá, PE), pesquisa bibliográfica e 

documental, além da aplicação de questionários e entrevistas com questões relacionadas aos fatores 

sociais (habitação, escolaridade, acesso a bens de consumo, consumo de alimentos, condições de 

saúde), fatores econômicos (produção vegetal e animal e sua respectiva comercialização, formas de 

produção, acesso a crédito e rendimentos) e fatores ambientais (formas de uso dos recursos 

naturais, poluição, conservação). Os dados serão compilados em um banco de dados a fim de 

subsidiar o diagnóstico ambiental das referidas comunidades. 

3. Resultados e discussão 

3.1 Caracterização fisiográfica das comunidades  

A comunidade de Oiteiro está localizada no município de Vitória de Santo Antão e limita-

se a norte com Glória do Goitá e Chã de Alegria, a sul com Primavera e Escada, a leste com 

Moreno, Cabo e São Lourenço da Mata, e a oeste com Pombos. Já a comunidade de Palmeira 

localiza-se no município de Glória de Goitá, limitando-se a norte com Feira Nova, Lagoa de 

Itaenga e Paudalho, a sul com Vitória de Santo Antão, a leste com Chã de Alegria, e a oeste com 
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Passira. Ambas situam-se na mesorregião Mata e na Microrregião Vitória de Santo Antão do 

Estado de Pernambuco. 

Geologicamente, o município de Vitória de Santo Antão encontra-se inserido, 

geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos 

Salgadinho, Belém do São Francisco e Vertentes das suítes Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e 

Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga e de Granitóides Indiscriminados (CPRM, 

2005b). Já o município de Glória do Goitá encontra-se inserido, geologicamente, na Província 

Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos Salgadinho e Vertentes da Suíte 

Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e dos Sedimentos do Grupo Barreiras (CPRM, 2005a).  

Os principais tipos de solos que ocorrem no município de Vitória de Santo Antão são os 

solos Latossolos nos topos planos, que são profudos e bem drenados; os Argissolos nas vertentes 

íngremes, que são pouco a medianamente profundos e bem drenados e os Gleissolos de Várzea nos 

fundos de vales estreitos, com solos orgânicos e encharcados (CPRM, 2005b). E, no município de 

Glória do Goitá ocorrem nas Superfícies suave onduladas a onduladas, os os Planossolos, 

medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade 

natural média e ainda os Argissolos que são profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média 

a alta. Nas Elevacões ocorrem os Neossolos Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural 

média. Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, 

imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e 

problemas de sais. Ocorrem ainda Afloramentos de rochas (CPRM, 2005a).  

Em ambos os municípios, a vegetação encontrada é do tipo Florestas Subcaducifólica e 

Caducifólica e o tipo climático é Tropical Chuvoso com verão seco, sendo o período chuvoso 

iniciando no outono/inverno, entre os meses de dezembro/janeiro e finalizando em setembro. A 

precipitação média anual é de 1309,9 mm (CPRM, 2005a, b ).  

O relevo de Vitória de Santo Antão faz parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que é 

formada por áreas que têm sofrido retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales 

profundos (CPRM, 2005b). Já o município de Glória de Goitá está inserido na unidade 

geoambiental do Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude 

variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o 

Rio Grande do Norte. O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos 

dissecados. Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de 

média para alta (CPRM, 2005a).  

Com relação à hidrografia, o município de Vitória de Santo Antão encontra-se inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe. Seus principais tributários s ão: o Rio 

Capibaribe, Tapacurá, Tamatá-Mirim, Jaboatão, Cueira de Suassuna e Ipojuca e os riachos: Boeira, 

Várzea Grande, Açude Grande, Una, Natuba, Córrego Laranjeiras e Guandu. O principal corpo de 

acumulação é a Barragem Tapacurá e os açudes: Toró e da Usina Santo Antônio. Os principais 

cursos d‟ água no município têm regime de escoamento perenizado e o padrão de drenagem é o 
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dendrítico (CPRM, 2005b). O município de Glória de Goitá encontra-se inserido nos domínios da 

Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe. Seu principal tributário é o Rio Goitá e os riachos: 

Macambira, Monjolo, Tanque,Braga, Jamaforno, Massaranduba, Grota Funda, Camurim, Salinas, 

Antinho, Mocó, Tapera, Macacos, Guilherme, Água Peba, Urubas, Canavieira, Ribeirão da Onça e 

Limãozinho. O principal corpo de acumulação é o açude Goitá (52.000.000m3). Todos os cursos 

d‟água no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o 

dendrítico (PREFEITURA DE GLÓRIA DO GOITÁ, 2013). 

3.2 Caracterização sócio-econômica das comunidades  

3.2.1 Comunidade de Oiteiro (Vitória de Santo Antão, PE)  

O município de Vitória de Santo Antão foi criado em 27/06/1811, pela Lei Estadual nº 952, 

sendo formado pelos distritos: Sede e Pirituba e pelos povoados de Cidade de Deus, Engenho 

Cachoeirinha, Engenho Pitu e Oiteiro. Possui, de acordo com o censo 2000 do IBGE, uma 

população residente total de 117 609 habitantes, sendo 99 342 (84,5) na zona urbana e 18 267 

(15,5) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 56 978 (48,4) %, enquanto que do 

feminino totalizam 60 631 (51,6) %, resultando numa densidade demográfica de 341,7 

hab/Km2(CPRM, 2005b).  

A rede de saúde se compõe de 05 Hospitais, 562 Leitos, 35 Ambulatórios, e 61 Agentes 

Comunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da  DATASUS é de 

67,18 para cada mil crianças (CPRM, 2005b).  

Na área de educação, o município de Vitória de Santo Antão possui 116 estabelecimentos 

de ensino fundamental com 27189 alunos matriculados, e 16 estabelecimentos de ensino médio 

com 5667 alunos matriculados (CPRM, 2005b). 

Dos 30 010 domicílios particulares permanentes, 22410 (74,7)% são abastecidos pela rede 

geral de água, 3961 (13,2)% são atendidos por poços ou fontes naturais e 3639 (12,1)% por outras 

formas de abastecimento (CPRM, 2005b). 

De acordo com CPRM (2005b), os setores de atividade econômica formais no município 

de Vitória de Santo Antão, são Indústria de transformação, Comércio, Serviços, Administração 

pública, Extrativa mineral, Agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca, Serviços de utilidade 

pública e Construção civil. Especificamente na comunidade de Oiteiro, verifica-se a predominância 

da agricultura como principal atividade econômica. 

3.2.2 Comunidade de Palmeira (Glória do Goitá, PE)  

O município de Glória do Goitá foi criado em 09/07/1877, pela Lei Provincial n. 1.297, 

sendo formado pelos distritos Sede e Apoti, e pelo povoado do Tapera e Palmeira. De acordo com 

o censo 2000 do IBGE, a população residente total é de 27 554 habitantes sendo 12 542 (45,5) na 

zona urbana e 15 012 (54,5) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 13 593 
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(49,3) %, enquanto que do feminino totalizam 13 961 (50,7) %, resultando numa densidade 

demográfica de 130,6 hab/km2(CPRM, 2005a). 

A rede de saúde do município é composta por 01 Hospital, 17 Leitos, 05 Ambulatórios e 

44 Agentes Comunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da 

DATASUS é de 79,05 para cada mil crianças (CPRM, 2005a).  

Na área de educação, o município possui 40 estabelecimentos de ensino fundamental com 

5954 alunos matriculados, e 03 estabelecimentos de ensino médio com 831 alunos matriculados. 

Dos 6 497 domicílios particulares permanentes, 3041 (46,8)% são abastecidos pela rede 

geral de água, 620 (9,5)% são atendidos por poços ou fontes naturais e 2836 (43,7)% por outras 

formas de abastecimento (CPRM, 2005a).  

Os setores de atividade econômica formais são: Indústria de transformação, Comércio, 

Serviços, Administração, Extrativa mineral, Agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca 

(CPRM, 2005a). No entanto, na comunidade de Palmeira, prevalece a agricultura como principal 

atividade econômica 

 

4. Conclusões 

Através dos resultados preliminares obtidos, pode-se concluir que as comunidades rurais 

de Oiteiro e Palmeira, localizadas nos municípios de Vitória de Santo Antão e Glória do Goitá, 

respectivamente, e no entorno do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, vivenciam uma 

realidade semelhante no que diz respeito à infraestrutura, uso e ocupação do solo e atividade 

econômica. Os estudos subsequentes, permitirão verificar as particularidades de cada uma dessas 

comunidades, assim como suas potencialidades e limitações. 
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Resumo 

O uso de simuladores de chuva torna-se necessário, principalmente, na obtenção de dados de 

escoamento superficial e de erosão, em curtos espaços de tempo e em condições especiais, pois, 

estudos confiáveis com chuvas naturais requerem vários anos de estudos e medidas para obtenção 

de uma amostragem representativa dos eventos de chuva. O fator chuva, isto é, a água aplicada em 

uma determinada área, naturalmente ou mesmo artificialmente (através da irrigação), é encarada 

como a principal variável que envolve os processos da dinâmica da água no solo. Neste contexto, a 

simulação de chuvas aparece como o método mais eficiente e representativo na determinação de 

parâmetro como a velocidade de Infitração básica ou mesmo variáveis mais complexas, envolvidas 

nas perdas de solo. Atualmente, a construção deste equipamento requer alto valor tecnológico, 

sendo utilizados somente em laboratório de excelência que estudam fatores relacionados à física 

dos solos. O objetivo deste trabalho será construir um equipamento alternativo para simulação de 

chuvas, que seja eficiente, a baixo custo, e que atenda a todos os critérios científicos utilizados 

neste segmento. Serão avaliadas três pressões de aplicação distintas (15; 20 e 30 mca – metros de 

coluna de água). De acordo com as especificações estudadas nesta pesquisa poderemos explicitar 

que o equipamento para geração de chuvas artificiais desenvolvido no Campus Vitória de Santo 

Antão apresentará dimensões e características desejadas produção de uma precipitação com 

tamanho de gotas e velocidade de impactos sobre a parcela do solo obtendo valores de escoamento 

superficial, erosão e sedimentos adequados para um simulador de chuvas.   

Palavras–chave: Chuva artificial, diâmetro de gota, velocidade terminal.   

 

1. Introdução 

A degradação das terras é um dos principais problemas ambientais do planeta, além de ser 

considerado um obstáculo ao aumento sustentável da produtividade. Em sistemas de produção 

agrícola, a principal razão do desgaste progressivo do solo é atribuída à erosão, que na maioria das 

vezes é causada por práticas de manejo ou uso inadequado do solo. No mundo inteiro, a erosão do 

solo vem assumindo proporções espantosas, com enormes implicações de ordem físicas, 

financeiras e sociais, com consequências diretas na redução da produtividade e perda de terras 

agricultáveis (OLIVEIRA, 2007). 
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Além de ser de peso leve, o simulador deve ser também fácil de usar e de se fixar. O 

sistema de apoio deve ser adequadamente forte para resistir qualquer vento, bem como todos os 

movimentos do simulador. Também devem ser usados instrumentos para monitorar a pressão no 

sistema, isto é, a intensidade de aplicação de água (ALVES SOBRINHO et al., 2002). A 

distribuição do tamanho de gota pode variar de diâmetros menores que 1 mm até 7 mm, devido a 

vários fatores, especialmente em função da intensidade de chuva. Portanto, um simulador de chuva 

tem que criar gotas de tamanho adequado e velocidade terminal próxima às condições naturais de 

chuva (MEYER E HARMON, 1979). 

 

2. Materiais e Métodos  

Com base nos objetivos de se construir um simulador que atendesse as características 

elaboradas por Mayer & Harmon (1979), será construído um protótipo com as dimensões de 1,0 m 

x 1,0 m, para obter uma área de simulação adequada para qualquer teste. Sendo o mesmo composto 

por quatro hastes e uma malha móveis, em alumínio e espaçadas conforme suas dimensões, à 3,1 m 

de altura do solo para poder trabalhar com culturas em campo, tudo isso para sustentar a malha de 

microaspersores que será instalado para na parte superior do simulador. O equipamento será 

alimentado por uma bomba submersa em reservatório de 1000 L de água para produzir a 

precipitação desejada.   

Cada lateral da malha será composta por dois a quatro microaspersores, onde a disposição 

no malha e o diâmetro de seus bocais serão selecionados na busca de uma lâmina de aplicação 

(precipitação) que possa ser utilizada na faixa de 40 a 110 mm h-¹ buscando uma interação entre 

picos pequenos e elevados de simulação de chuvas naturais, onde a precipitação mais adequada 

para este fim, conforme Meyer e Harmon (1979) é de 70 mm h-1.   

A intensidade média de precipitação de chuva será determinada pela relação entre a lâmina 

média de água obtida em diversos coletores, que serão dispostos sob a área útil do protótipo e o 

tempo de aplicação que serão três, aos 10, 15 e 30 minutos de aplicação de chuva. Para obtenção 

do volume de água aplicado será utilizado 24 copos coletores com capacidade para 5 L, 

distribuídos na área do simulador sob espaçamento de 0,125 x 0,125 m.   

Os resultados serão submetidos à análise de variância (teste F a 5%), regressão, e teste de 

Tukey para comparação das médias, por meio do programa estatístico SAS.  

 

3. Resultados e Discussão 

Durante os eventos de chuva simulada foi proposto para o operador a sua calibração na 

análise dos diâmetros de gotas produzidos pelo simulador em uso. Como os testes de calibração do 

operador para determinação do diâmetro da gota com micro aspersores disponíveis no campus com 

farinha de trigo, longo após foi feita coleta dos dados, leitura e interpretação dos dados. 
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Ao desenvolver as chuvas simuladas foram feitos teste de calibração onde mostra na Figura 

1, as gotas de chuva sendo coletadas em farinha de trigo e posteriormente serão preparadas para 

análise. Verifica-se pela Figura 1 que as gotas apresentam visualmente um diâmetro uniforme 

durante a ocorrência da chuva. O que constata que a chuva que está ocorrendo apresenta diâmetros 

de gotas de chuva aceitos para fins de calibração de um simulador de chuvas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bandeja de plástico preenchida com farinha de trigo para coleta de gotas de chuva para 

verificar o diâmetro da gota. 

Na figura 2, verifica-se o diâmetro de uma das gotas coletadas em farinha de trigo para fins 

de validação do simulador. O que demostra que o operador tem firmeza na hora de obter as gotas 

de chuva do simulador para fins de cálculo e conhecimento das gotas que atingem o solo. 

Um dos valores obtido com o auxílio de um paquímetro digital, como mostra a Figura 02, 

o diâmetro volumétrico médio das gotas que obtivemos foi no valor de 0,153 mm.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Uso de paquímetro digital para determinação do diâmetro das gotas de chuva. 

Foi elaborado um protótipo da parte superior do simulador de chuvas como mostra a 

Figura 3, evidenciando as partes que comporão o simulador para projetar as chuvas, onde o mesmo 

será construído dando prosseguimento ao plano de trabalho do discente. 
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Figura 3. Protótipo da parte superior do simulador de chuvas a ser construído. 

 

4. Conclusões 

Como resultado preliminar para esta etapa do plano de trabalho: 

Verificou-se que o operador trabalhou de forma correta para a coleta das gotas de chuva 

em bandeja com uso de farinha de trigo; 

Os diâmetros estão sendo bem coletados e analisados pelo operador. 
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Resumo 

Estudos sobre a atividade da enzima redutase do nitrato em cana-de-açúcar têm sido 

realizados, por meio de amostragem, sem o conhecimento prévio da sua variabilidade espacial. 

Para a estimação do número de indivíduos necessários para compor uma amostra, faz-se necessário 

uma amostragem exploratória a fim de determinar a variação da variável no ambiente. Neste 

trabalho objetivou-se padronizar a amostragem para determinação da atividade da redutase do 

nitrato em cana-de-açúcar. Foram coletadas 15 amostras para as folhas +1 (F+1), +3 (F+3) e 

bandeira (FB) da variedade de cana RB763710, determinando-se in vivo a atividade da redutase do 

nitrato em cada folha isoladamente e em uma mistura das três folhas (Mix). Ainda foi estimado o 

número de indivíduos necessário para estimar a média da área. Para a variedade, é mais indicada 

determinar a atividade da redutase do nitrato na folha bandeira ou na +3, podendo-se utilizar três 

indivíduos. 

Palavras-chave: ARN, absorção de N, nutrição mineral 

 

1.  Introdução 

O uso de técnicas de amostragem é aplicado pela impossibilidade da análise ou caracterização 

de todo os indivíduos Porém, geralmente o uso dessas técnicas tem sido aplicado de maneira 

arbitrária, sem qualquer estudo prévio da variabilidade das variáveis a serem analisadas. Esse 

equívoco pode levar a conclusões erradas sobre um índice de determinada área ou do efeito de 

algum tratamento em estudo, devido a coleta de um reduzido número de amostras simples em 

relação a variabilidade da população.  

Para a aplicação correta da amostragem, se faz necessário a realização de uma amostragem de 

caráter exploratório, com a coleta prévia de um número de indivíduos para se estabelecer a 

variabilidade de cada variável da população. Com o conhecimento da variabilidade dos atributos e 

de acordo com o limite de variação à média aceitável, considerando um nível de probabilidade, 

pode-se determinar o número de indivíduos suficientes para compor uma amostra, de modo que a 

mesma seja representativa para a área.  

Devido à elevada importância econômica da cana-de-açúcar para o Brasil, centenas de estudos 

têm avaliado a eficiência da fertilização nitrogenada e as reações de oxirredução do nutriente 

dentro da planta. Entre as enzimas que participam do metabolismo do N na planta está a redutase 

do nitrato. O fluxo catalítico ou atividade da redutase do nitrato pode ser influenciado, entre outros, 
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pela disponibilidade de NO3
-
 e Mo no meio, e na cultura da cana-de-açúcar tem sido determinada 

em condições de casa-de-vegetação. (Campbell, 1999; Rufty et al., 1986; Vaughn & Campbell, 

1988). Portanto, neste trabalho objetivou-se padronizar a amostragem em cana-de-açúcar para 

determinação da enzima redutase do nitrato. 

 

2. Materiais e métodos 

A avaliação foi realizada no campo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE) - Campus Vitoria de Santo Antão, aos seis meses da terceira socaria da 

variedade de cana-de-açúcar RB763710.  A parcela de cana foi composta por nove sulcos com 10 

m de comprimento, totalizando 90 m². No entanto, para as avaliações foram desconsiderados os 

dois sulcos de cada lateral e dois metros de cada sulco, formando uma área útil de 30 m².  

Para determinar a atividade da redutase do nitrato (ARN) e o número de indivíduos para 

compor a média da população, foram coletadas, entre as 8 e 11 h, as folhas +1 (F+1), +3 (F+3) e 

bandeira (FB), de três plantas por sulco, espaçadas por dois metros, em cinco sulcos, totalizando 15 

repetições para cada folha. Ainda foi determinada ARN na mistura do tecido das três folhas da 

mesma planta, denominada de “Mix”, para a comparação com a média aritmética dos valores da 

variável nas folhas isoladas.  

A ARN foi determinada in vivo, seguindo a metodologia sugerida por Hagemam & Reed 

(1980). Na ausência de luz, foram incubados 0,25 g de discos do tecido, em 5 mL de solução 

composta por 5 mL de K2HPO4 0,1 M  a pH 7,5, 2,5 mL de propanol a 8%, 1 mL de água 

destilada, 1,5 mL de KNO3 0,75 M e duas gotas de Triton X100. Uma hora após a incubação foram 

coletadas alíquotas de 1 mL, e em seguida, e adicionados 1 mL da solução de sulfanilamida 1% em 

HCl 3 Me  1 mL de N-etilenodiaminadihidrocloreto (N-naftil) 0,02%, e esperou-se por uma hora 

para a estabilização da reação, antes de serem realizadas as leituras em espectrofotômetro, em 

comprimento de onda de 540 nm. Os resultados foram correlacionados com uma curva padrão de 

nitrito, determinando-se a atividade da redutase do nitrato.   

De posse dos dados, a avaliação da ARN nas folhas foi indicada com o uso da média e do 

intervalo de confiança. Já o número de indivíduos necessário para estimar a média da área (n), foi 

calculado pela fórmula   (    | )
 , segundo Cantarutti et al. (2007), onde: tα é valor tabelado 

da distribuição de t de Student para uma probabilidade α e graus de liberdade (n-1); CV é o 

coeficiente de variação; e f é o limite de variação aceitável em relação à média. 

 

3. Resultados e discussões 

 Aos seis meses na variedade RB763710, a ARN nas folhas bandeira, +1 e +3 foram 

semelhantes (Figura 1). No entanto, foi observado que a atividade da enzima tendeu a ser maior na 

folha +3, e menor na folha +1. Quando os discos dos tecidos das folhas bandeira, +1 e +3 foram 
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misturados, em partes iguais, a atividade da enzima foi semelhante à média aritmética dos valores 

determinados nas folhas isoladas. 

Esses fatos sugerem que quando se deseja conhecer a ARN nas folhas da variedade RB763710 

aos seis meses de idade, na terceira soca, de maneira representativa, pode-se utilizar qualquer uma 

das folhas avaliadas (bandeira, +1 ou +3) ou ainda a mistura dos fragmentos dessas. 

Quando se avaliava o número de amostras simples necessárias para formar uma amostra 

composta, se observa que a atividade da enzima foi mais variável na folha +1 (Figura 2), com 

coeficiente de variação de 58%, enquanto que nas demais folhas esse parâmetro variou de 30 a 

34% (dados não representados). Dessa forma, considerando uma mesma margem de tolerância de 

erro, para representar a atividade da enzima na folha +1 seria necessário amostrá-las de um maior 

número de plantas. 

.  

Figura 1. Atividade da enzima redutase do nitrato em folhas da variedade de cana-de-açúcar RB763710 

aos seis meses da terceira soca 

Como a atividade da redutase do nitrato não diferiu entre as folhas (Figura 1), recomenda-se 

que a avaliação seja realizada nas folhas bandeira ou +3, ou de preferência na mistura das três 

folhas, devido a menor variabilidade espacial. Isso porque o comportamento da atividade da 

enzima nessas três amostras foi semelhante. Sendo assim, adotando a margem de erro usual em 

avaliações de solos (f = 50%), seriam necessárias três, sete, três e duas amostras para, 

respectivamente, as folhas bandeira, +1, +3 a mistura das folhas. 
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Figura 2. Número de amostras simples (n) para compor uma amostra composta de folhas para determinação 

da enzima redutase do nitrato na variedade de cana-de-açúcar RB763710 aos seis meses da terceira soca. 

 

4. Conclusões 

Pelos critérios adotados neste trabalho, a avaliação da enzima redutase do nitrato na parte 

aérea da variedade de cana-de-açúcar é mais indicada que seja realizada na folha bandeira ou na 

+3. E o período mais indicado para as analises quando a atividade está em seu máximo de atuação 

seria ao meio dia. 
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Resumo 

Este projeto está desenvolvendo um modelo computacional baseado em imagens CT de 

fantoma Físico Alderson-Rando. Para segmentação (GONZALEZ e WOODS, 2002) e construção 

do fantoma computacional Alderson Rando. Que poderá ser acoplado ao código Monte Carlo  

EGSnrc (KAWRAKOV et. al., 2009) para avaliar a dose absorvida em adultos submetidos em 

exames realizados em  medicina nuclear, utilizando emissores gama.     

A segmentação (GONZALEZ e WOODS, 2002) de imagens CT para construção do 

fantoma computacional é uma técnica de análise de imagens pela separação das regiões e objetos 

representados pela descontinuidade e similaridade. Cuja finalidade é otimizar as estimativas de  

distribuição da dose absorvida nos órgãos, tecidos, regiões ou estruturas patológicas de pacientes 

submetidos a exames ou tratamentos de medicina nuclear com uso de emissores gama no corpo 

humano para fins dosimétricos, médicos, e de controle de qualidade. 

Palavras–chave: Código EGSnrc; Fantoma Físico Alderson-Rando; ICRP 89; Medicina Nuclear; 

Modelos Computacionais de Exposição 

 

1. Introdução 

A dosimetria numérica usa o código Monte Carlo EGSnrc (KAWRAKOV et. al. 2009) 

para avaliar a dose absorvida em indivíduos submetidos à radiação ionizante por meio de 

desenvolvimento de Modelos Computacionais de Exposição (MCE). O MCE simula a fonte 

radioativa com uso de algoritmos, a geometria irradiada por um modelo antropomórfico 

(usualmente referenciado como fantoma, neologismo da palavra inglesa phantom) e o transporte e 

interação da radiação através da matéria pelo código Monte Carlo, como também a energia 

depositada para a determinação das quantidades absorvidas e quantidades operacionais de interesse 

(SANTOS, 2006). O Grupo de Pesquisa em Dosimetria Computacional e Sistemas Embarcados 

(GPDC&SE/CNPq) tem desenvolvido modelos computacionais de exposição em dosimetria 

interna e externa (VIEIRA, 2004; SANTOS, 2006; LEAL NETO, 2007; LOPES FILHO, 2007) 

com base em fantomas de voxels, para estimar e avaliar a distribuição de dose recebida pelos 

órgãos e tecidos radiosensíveis de pessoas expostas à radiação ionizante. 

O relatório 89 da ICRP ( International Commission on Radiological Protection, 2003) 

fornece as informações anatômicas e fisiológicas detalhadas para modelagem entre outros, de 

fantoma adulto. 
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2. Materiais e métodos 

Este trabalho consiste basicamente de duas etapas: a aquisição das imagens por tomografia 

computadorizada e a manipulação dessas imagens em softwares específicos disponíveis no 

Laboratório de Dosimetria Numérica do IFPE-Recife em um computador com as versões mais 

atuais do EGSnrc, do Microsoft Visual Studio 2013 e do Microsoft Office instalados em um 

ambiente Windows, além de antivírus e de acesso à internet. Realizados a partir do fantoma físico 

AR pertencente ao CRCN-NE. 

Cujas etapas estão listadas a seguir: 

• Aquisição de imagens em CT do AR. 

• Conversão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) para o formato 

JPG. Obtendo uma pilha SGI (Simulações Gráficas Interativas) de Imagens. 

• Processamento das imagens obtidas para realizar a construção do fantoma computacional. 

• Segmentação das imagens utilizando o processamento de imagens pelo domínio espacial. 

• Realização de ajustes de massas (tecidos e órgãos) segundo o Relatório 89 da International 

Commission on Radiological Protection (ICRP) publicado em 2003 que fornece os valores de 

referência anatômicos e fisiológicos detalhados para modelagem entre outros, de fantoma adulto. 

• Atribuir de IDs (números identificadores) para as regiões uniformizadas da imagem e 

relacionar estes IDs com uma tabela de cores do sistema operacional ou do usuário. 

 

3. Resultados e discussão 

Obtenção das imagens tomográficas do fantoma AR no formato DICOM, por CT ou MRI; 

Conversão das imagens DICOM em jpg; 

Empilhamento das imagens 2D para construção da pilha em SGI em 3D das imagens ajustadas 

para combinar com a altura do homem de referência da ICRP 89; 

Construção do programa de Processamento Digital das Imagens – PID; 

Segmentação das imagens. 

 

4. Conclusões 

Na presente segmentação utilizou-se o PID no melhoramento de imagens implementando 

filtragens para diminuição de artefatos, redução de ruídos, isolamento das regiões de interesse em 

uma imagem com finalidade de destacar tecidos específicos. 
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O uso dos MCEs é importante para medicina, dosimetria e controle de qualidade para obter 

estimativas da dose efetiva devido a incorporações de radionuclídeos (ou radiofármacos) para 

efeitos diagnósticos e/ou terapêuticos. Salientando que não são permitidas exposições de pacientes 

e/ou voluntários à radiação ionizante para estudo, isto que torna de fundamental importância a 

segmentação (GONZALEZ e WOODS, 2002) de imagens tomografia computadorizada (Computed 

Tomography, CT) ou ressonância magnética (Magnetic Resonance Imaging, MRI) para construção 

do fantoma computacional visando otimizar as estimativas de  dose absorvida nos órgãos e tecidos 

no corpo humano. 
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Resumo 

O IFPE, campus Recife, atende a um número elevado de pessoas tanto de forma direta 

como indireta, e como ambiente escolar público, representa um excelente meio de divulgação dos 

benefícios do emprego de técnicas sustentáveis na utilização da água. O presente trabalho 

objetivou o estudo das condições de utilização da água potável neste Instituto através do 

diagnóstico da situação dos equipamentos hidráulicos e sanitários, perfil de consumo e 

procedimentos dos usuários quanto ao uso da água, de forma a propor alternativas de uso 

sustentável para este recurso. A metodologia consistiu no cadastro dos equipamentos hidráulicos e 

sanitários através de visita in loco às instalações para identificação e verificação do seu estado de 

conservação. Com essa vistoria foi perceptível o grande número de problemas, principalmente nas 

torneiras dos banheiros masculinos, e também a ocorrência de muitos bebedouros danificados. O 

perfil de consumo foi avaliado através do estudo das contas de água dos últimos dois anos 

(2012/2013), com média de 1500 m
3
/mês, obtida com ressalva em função de algumas oscilações 

decorrentes, provavelmente de erros de leitura. Os hábitos e vícios de desperdício dos usuários 

quanto ao uso da água, foi verificado através de um questionário semi-estruturado, aplicado com 

638 pessoas, representando 10% da população total do Instituto.Observou-se que os locais de 

maior gasto de água foram os banheiros. Cerca de 30 % dos entrevistados fazem uso pelo menos 

duas vezes por dia dos equipamentos deste ambiente, utilizando mictórios/vasos, descargas e 

torneiras. O indicativo de que mais de 80% da população total do instituto dá descarga nos 

mictórios e/ou vasos, representa um grande percentual de consumo, principalmente no que diz 

respeito às descargas que gastam de 10 à 12 litros por cada acionamento. As propostas para a 

resolução deste quadro, passam pela correção dos vazamentos e conserto das torneiras de mesa e 

bebedouros. Além das ações de ações de conscientização ambiental dos usuários para utilização 

dos equipamentos de maneira responsável. 

Palavras–chave: consumo da água; desperdício; uso sustentável 

 

1. Introdução 

A água é um recurso natural essencial à vida e cada vez mais limitado no planeta. A 

crescente população mundial e suas demandas e a má distribuição dos recursos hídricos têm 

contribuído para agravar a situação. Para reverter este quadro, a sociedade precisa unir esforços e 

desenvolver soluções que contribuam para o seu uso sustentável. 
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 A chamada "crise da água" é de quantidade e qualidade, não por razões naturais, mas pelo 

uso inadequado que o ser humano faz. Essa situação se agrava mais ainda quando a ambição, 

visando usos futuros privados da água, também a privatiza. A escassez produzida então passa a ser 

quantitativa, ou qualitativa, ou social, ou em todos esses níveis simultaneamente (PNUD, 2009). 

De acordo com o manual de gerenciamento para controladores de água da SABESP, a 

avaliação das condições de utilização da água numa instituição deve iniciar pelo diagnóstico. Este 

envolve o conhecimento das características físicas e funcionais dos equipamentos hidrossanitários, 

sistemas hidráulicos, e das atividades desenvolvidas com o uso da água. As informações obtidas 

neste levantamento permitirão analisar o consumo, verificar desperdícios e embasar um plano de 

intervenção e gestão da água de forma mais eficiente. 

Este trabalho objetivou o estudo das condições de utilização da água potável através do 

diagnóstico da situação dos equipamentos hidráulicos e sanitários, perfil de consumo e 

procedimentos dos usuários quanto ao uso da água, de forma a propor alternativas de uso 

sustentável para este recurso 

 

2. Materiais e Métodos  

O levantamento do sistema hidráulico predial, baseou-se nas informações documentais 

(projeto de arquitetura e planta hidráulica) obtidas junto ao setor administrativo da escola e na 

visita às instalações para identificação dos equipamentos hidráulicos e sanitários por marca, 

modelo, tipo, idade, por andar, por blocos/unidades: bacias sanitárias (com caixa acoplada, válvula 

ou caixa elevada); tipos de torneiras (pia, lavatório); mictórios (coletivo com registro, coletivo com 

válvula, individual com registro, individual com válvula) chuveiros, duchas; bebedouros, filtros 

etc. 

O levantamento do perfil de consumo foi realizado analisando-se os dados obtidos nas 

contas de água dos últimos dois anos (2012 e 2013) 

O levantamento quanto à forma de uso da água foi realizado através da aplicação de um 

questionário para verificação dos hábitos e vícios de desperdícios dos usuários nos principais locais 

da instituição, como banheiros, lavatórios, cozinhas/cantina/copa, lavanderias, laboratórios, 

vestiários, área administrativa, áreas externas e outros. 

 

3. Resultados e Discussão 

Através da avaliação das condições de conservação dos elementos dos banheiros, 

observou-se um total de 121 vasos sanitários, 34 mictórios, 31 chuveiros, 203 torneiras e 37 

bebedouros. O grande número de equipamentos danificados representa um fator relevante de 

consumo de água, tendo em vista que o desperdício causado por todos esses equipamentos 

somados representam um grande percentual do valor da água requerida mensalmente pela escola. 
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Com relação aos vazamentos, os resultados das investigações feitas nessa pesquisa também 

não foram animadores, foram encontrados um total de 92 vazamentos em torneiras de mesas, 

tubulações e torneiras de lavagens, além de indícios de que possam haver infiltrações em outros 

locais. 

Estima-se, por exemplo que o gotejamento de uma torneira mal fechada seja de uma 

variação entre 300 e 900 L/mês a depender da velocidade do gotejamento (SABESP, 2013). 

A verificação dos hábitos e vícios de desperdícios dos usuários nos principais locais da 

instituição, como banheiros, lavatórios, cozinhas/cantina/copa, lavanderias, laboratórios, vestiários, 

área administrativa, áreas externas e outros, foi avaliada junto a 638 pessoas, representantes de 

10% da população do total de 6.400 pessoas que circulam diariamente no Instituto, entre alunos, 

funcionários administrativos, professores e terceirizados. 

Quanto a utilização dos banheiros, observou-se que 30 % dos entrevistados fazem uso pelo 

menos duas vezes por dia do equipamento, utilizando mictórios/vasos, descargas e torneiras. O 

indicativo de que mais de 80% da população total do instituto dá descarga nos mictórios e/ou 

vasos, representa um grande percentual de consumo, principalmente no que diz respeito as 

descargas que gastam de 10 à 12 litros por descarga efetuada. 

 

4. Conclusões 

Tendo em vista os resultados que foram obtidos, é de grande importância a realização de 

medidas efetivas que tornem o uso da água no instituto mais eficiente e sustentável. Devido ao 

grande número de vazamentos na parte externa, faz-se necessária uma revisão geral nessas 

tubulações, afim de que sejam trocadas ou que se realize um grande serviço de manutenção. 

Os problemas de vazamentos e danificação das torneiras de mesa e bebedouros, devem ser 

corrigidos não só com ações de manutenção, mas também na melhoria da consciência dos usuários 

ao utilizarem esses equipamentos de maneira responsável. A resolução desse problema passa pela 

conscientização ambiental das pessoas e no incentivo ao uso sustentável do recurso. 

A participação nesse projeto de pesquisa, permitiu-nos conhecer o funcionamento das 

instalações hidrossanitárias do instituto, para que fosse realizado um acompanhamento de cada 

instalação de maneira específica e dividida pelos seus respectivos prédios. Também possibilitou o 

conhecimento dos mais variados equipamentos sanitários, como também dos seus aspectos 

funcionais, características próprias e aspectos prós e contras de tê-los em determinado ambiente. 

No que diz respeito a análise dos hábitos de consumo e vícios de desperdício dos usuários 

da instituição, observou-se que a maioria dos entrevistados utiliza pelo menos duas vezes as 

instalações hidrossanitárias (descargas e torneiras nos banheiros) existentes. Quase 50% da 

comunidade faz uso das torneiras de maneira adequada e pouco mais de 30% não o faz. A 

utilização dos chuveiros não apresenta indícios de desperdício, pois cerca de 70% da população 



 

425 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

não faz uso dos mesmos.  
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Resumo 

Atualmente, as organizações de maneira geral, ainda enfrentam problemas na hora de 

selecionar um sistema de medição mais adequado a uma dada tarefa, podendo assim incorrer, no 

tocante ao controle da qualidade de produtos, em duas possíveis situações: a de reprovar produtos 

bons ou aprovar produtos defeituosos. Em ambas as situações, há um aumento no custo e no tempo 

geral de fabricação do produto. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um 

módulo computacional para o programa SQUAL – Sistema de suporte à qualidade, responsável 

pela seleção do instrumento ou sistema de medição mais adequado a uma dada palicação. Este 

módulo possibilita ainda, a determinação dos coeficientes de capabilidade de processo Cp e Cpk. 

Será apresentado neste trabalho um estudo de seleção de um sistema de medição para uma bucha 

de aço. 

Palavras–chave: Seleção, sistema de medição, capabilidade de processo 

 

1. Introdução 

Os critérios para a seleção de um sistema de medição são divididos em duas etapas: a 

primeira é composta por requisitos da tarefa de medição e a segunda é o processo de seleção 

propriamente dito. Na primeira, realiza-se uma ampla caracterização do processo de medição, 

definindo o real objetivo daquela medição, o que se pretende medir e alcançar com aquela medição 

e que venha atender os aspectos da aplicação: aspectos técnicos, econômicos e logísticos. Os 

aspectos técnicos são as necessidades técnicas do processo para os quais as medições são 

realizadas. Já os custos e benefícios de um dado sistema de medição são os aspectos da avaliação 

econômica. Os aspectos logísticos são a observação do prazo de entrega, assistência técnica, 

manutenção e possibilidades de atualizações. 

 

2. Materiais e Métodos  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um módulo computacional  para a correta seleção 

do instrumento ou sistema de medição mais adequado a uma dada aplicação, considerando a 

tolerância do mensurando, a incerteza expandida, o erro de indicação, a resolução e o custo de 
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aquisição e de operação do instrumento ou sistema de medição. Este programa foi desenvolvido na 

linguagem VBA (Visual Basic forApplication) e tem como principal característica a confiabilidade 

na seleção, a simplicidade e a interface amigável com o usuário, podendo a princípio ser utilizado 

em qualquer laboratório de medição, ensaio ou calibração. Este programa possui ainda uma 

ferramenta que determina os índices de capabilidade de processo.  

 

2.1. Seleção do instrumento ou sistema de medição 

 

Figura 1- Tela inicial do módulo de seleção do sistema de medição 

Este módulo compara a incerteza expandida do sistema de medição, sua exatidão e sua 

resolução com a tolerância do mensurando, de acordo com uma das condições (ideal, normal ou 

econômica) (OLIVEIRA, 2009) (ROLIM, 2003) (URRUTIA, 2000) e apresenta ao usuário a 

informação se esse sistema se encontra “apto” ou “inapto”. 

 

2.2. Determinação dos coeficientes de capabilidade 

Esta seção do módulo é responsável pela determinação dos coeficientes de capabilidade Cp 

e Cpk. A Figura 2 apresenta a tela para inserção de dados. 
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Figura 2 – Tela para determinação dos coeficientes Cp e Cpk 

 

2.3 Aplicação experimental 

A fim de apresentar a funcionalidade do programa foi realizado um estudo nas cotas de 

comprimento toleranciadas da Figura 3, utilizando-se 11 diferentes sistemas de medição, com 

características diferentes, para cada uma das cotas da peça 

 

Figura 3 – Bucha de aço 

 

3. Conclusões 

Este programa computacional representa uma ferramenta para laboratórios de medição, 

calibração e ensaios de maneira geral. Trata-se, portanto, de uma ferramenta de interface amigável, 

gratuita e com confiabilidade.  

Com o uso deste módulo, testado através do estudo das cotas de comprimento das buchas 

de aço, evitou-se 132 repetições de cálculos das rotinas apresentadas, ação que desperdiçaria muito 

tempo, além da grande possibilidade de erro. 
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O programa mostrou confiabilidade na seleção do sistema de medição com base nos 

parâmetros testados, além de ser amigável ao usuário devido a sua simplicidade e fácil utilização. 

A etapa final do trabalho será a aplicação em organizações privadas, as quais se 

comprometerão a nos dar feedbacks para sua melhoria até o final do projeto. Atualmente, sete 

organizações já expressaram interesse em adotar este programa para a gestão da qualidade de seus 

laboratórios. 
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Resumo 

Esta pesquisa trata do trabalho no Polo de Confecções do Agreste com ênfase na cidade de 

Caruaru. Sabendo-se que as relações de trabalho que permeiam o Polo são marcadas de forma 

singular pela presença do trabalho informal, temos como objetivo compreender como se sucede o 

fenômeno da informalidade a partir desta realidade específica. Nosso pressuposto é o de que esta 

realidade sente, em alguma medida, as consequências da reestruturação produtiva e da 

flexibilização do trabalho e por isso mesmo se reinventa.  A pesquisa foi desenvolvida através de 

estudos bibliográficos e de pesquisa empírica. O trabalho de campo foi realizado por meio de 

entrevistas semiestruturada, com trabalhadores(as) de facções e fabricos/fábricas em Caruaru. O 

grande objetivo perceber como ocorre a relação entre o trabalho formal e informal, levantando 

questionamentos a cerca dos benefícios e dificuldades na realização do trabalho e na vida daqueles 

que vivenciam a informalidade. Constatamos que está ocorrendo uma mudança na relação dos 

trabalhadores(as) com a informalidade. Se antes as atividades informais eram a única forma de 

geração de renda, hoje, para muitos é uma escolha. Na origem da produção de confecções em 

Caruaru a costura era a única opção de trabalho para pessoas com baixa escolaridade e nenhum 

capital. Na atualidade, a atividade informal é uma opção uma vez que os trabalhadores e/ou 

empreendedores informais veem neste tipo de trabalho uma maneira de ter mais ganhos financeiros 

imediatos.  

Palavras–chave: informalidade; polo de confecções do agreste pernambucano; relações de 

trabalho 

 

1. Introdução 

Desde o final do século XIX o trabalho vem passando por distintas metamorfoses. Nos dias 

de hoje, as noções clássicas de trabalho formal e informal, usadas para classificar as formas de 

relações sociais de trabalho, tornaram-se fluidas e indeterminadas (LEIBANTE, 2008, 2010; 

CACCIAMALI, 2000; FILGUEIRAS, DRUCK E AMARAL, 2004). 

Desta forma é de grande valia compreender como o fenômeno da informalidade acontece 

na atualidade e qual sua relação com as transformações provocadas pela reestruturação produtiva e 

flexibilização do trabalho através da subcontratação e terceirização. Com essas transformações 

novas formas de assalariamento (sem carteira assinada) surgiram, inclusive, em contextos onde a 

formalização do trabalho já era quase inexistente. Frente a isto, objetiva-se com esta pesquisa 
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entender como tal processo ocorre no cenário do Polo de Confecções do Agreste, na cidade de 

Caruaru.  

A discussão teórica centra-se no fenômeno da informalidade. Essa discussão será 

confrontada com a pesquisa empírica feita a partir da vivência dos trabalhadores em Caruaru. 

Propõe-se, portanto, como objetivo principal, o estudo deste fenômeno - trabalho 

informal/informalidade -, no intuito de compreender uma realidade específica, a vivência da 

informalidade na produção de confecções em Caruaru.  Temos como pressuposto que esta 

realidade também sente as consequências da reestruturação produtiva e da flexibilização do 

trabalho e por isso mesmo se reinventa. Identificar as formas desta (re)invenção, a partir daqueles 

que vivenciam atividades informais é de suma importância, teórica e social, uma vez que pode-se 

contribuir para a interpretação da relação entre mudanças nas formas de organização do processo 

de produção (PINTO, 2007) e reflexos para a vida cotidiana dos trabalhadores. 

 

2. Aspectos metodológicos 

Este trabalho, de caráter qualitativo, teve como orientações metodológicas a pesquisa 

empírica, com trabalho de campo, e a revisão de literatura acerca das noções de trabalho informal e 

informalidade, e o trabalho informal no Agreste. A proposta foi a de investigar sobre a trajetória de 

vida dos trabalhadores envolvidos com a produção de confecções almejando compreender como 

vivenciam as relações de trabalho.  

Os sujeitos desta pesquisa são os trabalhadores informais da produção de confecções em 

Caruaru. Foram realizadas nove (9) entrevistas divididas em duas etapas. No primeiro momento do 

trabalho de campo foram realizadas três (3) entrevistas com mulheres faccionistas e no segundo 

momento foram feitas mais seis (6) entrevistas com mulheres que trabalham em fabricos/fábricas. 

Os materiais utilizados para a pesquisa de campo foram: roteiro de pesquisa; gravador; máquina 

fotográfica; termo de autorização do uso da imagem e diário de campo. Como procedimento de 

coleta de dados utilizamos entrevistas em profundidade semiestruturadas, por meio de roteiro de 

entrevista, e observação nos locais de produção. Como procedimento de análise de dados os 

caminhos foram: transcrição da entrevista e análise dos dados a partir das seguintes dimensões: - 

Perfil; - Características do trabalho e da facção e/ou fabrico/fábrica; - Reflexões acerca do 

trabalho; - Planos para o futuro; - Observações e/ou outras peculiaridades.  

3. Resultados e Discussão 

A informalidade a cada dia que passa acaba ganhando mais importância, fazendo do 

trabalho informal, de acordo com o autor Thiago Leibante (2010) um fenômeno global. A realidade 

atual é que o trabalho formal – regido por um contrato formal – ocupa menos da metade dos 

trabalhadores aqui no Brasil. Esse dado acaba chamando atenção uma vez que revela o constante 

crescimento do trabalho informal, mas, porém, não se sabe o seu real significado e formas de 
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ocorrência, podendo ser um: “... subemprego, desemprego disfarçado, estratégia de sobrevivência” 

(LEIBANTE, 2010, p. 12).  

Quando nosso país estava industrializando-se, a partir das décadas de 1930 e 1940, 

investiu-se na formalização, através de campanhas salariais e incentivos governamentais, contudo, 

essas políticas ficaram restritas a região Sudeste. É preciso levar em consideração como se dá o 

processo de formação e desenvolvimento da informalidade nos países periféricos, como no caso do 

Brasil, e como esta condição, em algumas regiões do país como no caso do Agreste Pernambucano, 

passa a ser a principal característica do trabalho. 

A respeito da informalidade Cacciamali (2000) é a autora considerada mais importante 

devido às contribuições que relatavam as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e, a partir das 

quais, ela criou a expressão “processo de informalidade”. Nesse processo a autora destaca que é 

importante analisar as mudanças que ocorrem na estrutura da economia e da sociedade, essas 

mudanças, por sua vez, acabavam redefinindo as relações de produção, da integração entre 

trabalhadores, e as relações com as instituições que regulam o trabalho. Destacamos que essas 

mudanças estão ocorrendo, de forma bastante intensa no Brasil a partir dos anos 1990 e, no 

Nordeste, região que sempre teve como característica o baixo número de atividades de trabalho 

formalizado, essas mudanças estão ocorrendo também no sentido da formalização das atividades 

de trabalho. Entretanto, já acontecem dentro de padrões diferentes da antiga segurança que se 

conseguia por ter a carteira assinada, um reflexo direto das mudanças nas formas de organizar o 

processo produtivo, como a flexibilização e subcontratação. 

Verificamos que esta realidade é presenciada pelos trabalhadores do Polo de Confecções 

do Agreste Pernambucano, uma vez que a grande parte da sua produção é realizada dentro das 

casas dos trabalhadores(as) (em domicílio). Esse cenário é um chamariz para todos os tipos de 

relações de trabalho, e um incentivo para a terceirização e subcontratação. Contudo, com nossa 

investigação percebemos também, que a ideia do empreendedorismo passa a moldar a nova 

estrutura de produções de confecções em Caruaru. São metamorfoses como essas que podem 

contribuir para valorizar ainda mais o trabalho dos confeccionistas, que se antes eram vistos como 

meros trabalhadores informais hoje se autodefinem como empreendedores, não importando se são 

ou não informais. Concluímos, portanto, que a opção por ser dono do próprio negócio é muito 

influenciada pela cultura local. Isso pode ser demonstrado pela fala de uma de nossas 

entrevistadas: “Porque não se compara a gente trabalhar pra gente, a gente ser patrão da gente é 

bom demais. A gente não tem satisfação pra dar a ninguém... É bom demais você trabalhar para 

você!”. 

Por fim, enfatizamos que mesmo a informalidade sendo a característica principal do Polo 

de Confecções foi por meio desta condição de trabalho que a vida de cada uma das nossas 

entrevistadas se transformou. 
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4. Conclusões 

Diante de todas essas definições e ocorrências do trabalho informal, o que se pode afirmar 

é que ainda são necessárias muitas pesquisas de viés qualitativo, com trabalho de campo 

consistente, para que possamos compreender a realidade dos trabalhadores do informal, e mais 

ainda, para compreendermos como as atividades formais e informais estão entrelaçadas. Além 

disso, o que ficou bastante claro durante esta pesquisa é que mesmo as pessoas exercendo 

atividades na informalidade, abarcando assim inúmeras consequências, como exemplo não poder 

ter direito a uma aposentadoria e a auxílio doença/maternidade; outros fatores acabam 

prevalecendo visto que o trabalho autônomo e a independência financeira são os principais ideais 

almejados por todas nossas entrevistadas.  
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar o leite bovino e caprino produzido e 

comercializado na região baixa da microrregião do Pajeú (Afogados da Ingazeira, Iguaraci, 

Ingazeira e Tuparetama). Através de pesquisa no website do IBGE e dados coletados na Adagro 

foram realizadas comparações. Foram realizadas as análises físico-químicas de pH, acidez em 

ácido láctico, e através do equipamento Dairyscan® Jet 2 obtidos os percentuais de gordura, 

proteína, sólidos não gordurosos, índice crioscópico, lactose e água adicionada, características 

organolépticas, teste de alizarol, álcool, fervura e microscopia. Foram identificados os principais 

comerciantes de leite de cada município e coletada as amostras. Os resultados foram comparados 

aos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa Nº 62 de 29 de Dezembro de 2011 e N° 37 de 

31 de outubro de 2000, encontram-se em sua maioria dentro dos padrões exigidos pela legislação. 

Contudo há a necessidade de revisão dos procedimentos tanto de ordenha como de distribuição do 

leite com eventual reeducação higiênica sanitária na região. 

Palavras–chave: análises físico-químicas, análises microscopias, leite 

 

1. Introdução 

O leite é considerado um alimento de elevado valor nutricional na dieta humana devido ao 

conteúdo de proteínas, lipídios e sais minerais, e um ótimo meio para a proliferação de 

microorganismos que na maioria das vezes são prejudiciais à saúde dos consumidores. O 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) através das Instruções Normativas 

n° 62 de 29 de dezembro de 2011 e n° 37 de 31 de outubro de 2000, estabeleceu critérios mínimos 

referentes à qualidade do leite bovino e caprino, respectivamente. O trabalho tem como objetivo 

analisar a qualidade do leite bovino e caprino produzido e comercializado na região baixa da 

microrregião do Pajeú (Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Ingazeira e Tuparetama). 

 

 

2. Materiais e Métodos  

Foram identificados os principais produtores e comerciantes dos municípios da região 

baixa da microrregião do Pajeú (Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Ingazeira e Tuparetama), através 

do IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco) e efetuadas visitas e coleta das amostras 
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posteriormente. Através de pesquisa no website do IBGE e dados coletados na Adagro foram 

realizadas comparações. Foram realizadas as análises físico-químicas de pH, acidez em ácido 

láctico, e através do equipamento Dairyscan® Jet 2 obtidos os percentuais de gordura, proteína, 

sólidos não gordurosos, índice crioscópico, lactose e água adicionada, características 

organolépticas, teste de alizarol, álcool, fervura e microscopia. Foram identificados os principais 

comerciantes de leite de cada município e coletada as amostras. Os resultados foram comparados 

aos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa Nº 62 de 29 de Dezembro de 2011 e N° 37 de 

31 de outubro de 2000. Foram analisadas amostras de leite bovino comercializado nos municípios 

de Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Ingazeira e Tuparetama, as amostras de leite caprino 

comercializado nos municípios de Afogados da Ingazeira e Iguaraci, amostras de leite bovino e 

caprino produzidos nos municípios de Afogados da Ingazeira e Iguaraci. Foram realizadas análises 

de pH e acidez em ácido láctico de acordo com os métodos analíticos oficiais físico-químicos. 

 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados da comparação das informações disponibilizadas pelo IBGE (2012) e 

Adagro, referentes à quantidade total de animais (mil cabeças) (Tabela 01). Percebe-se que há uma 

discrepância de resultados, pode-se atribuído pela metodologia da obtenção dos dados. 

TABELA 01 – Dados sobre a quantidade total de animais (mil cabeças) bovino e caprino

(Mil 

cabeças) 

A prova das características sensoriais das amostras dos produtores e comerciantes de leite 

bovino e caprino, dos municípios de Afogados da Ingazeira, Iguaraci e Ingazeira apresentaram 

características próprias padrões. Sendo assim um leite liquido opaco, branco, com odor agradável e 

sabor característico.  

A figura 01 apresenta matérias estranhas nas amostras (cabelos, fiapos de panos e outros 

não identificáveis) isso pode ter ocorrido no momento da ordenha, na manipulação do ordenhador, 

na manipulação do comerciante ou utensílios. 

As amostras de leite bovino apresentaram normais à prova do álcool, fervura e alizarol. 

MENDOÇA, (2009) observou que de 20 amostras de leite cru analisadas, 12 amostras (60%) foram 

estáveis na prova do Alizarol, 06 (30%) estavam ácidas e 02 (10%) alcalinas em amostras de leite 

cru comercializadas informalmente no norte do Paraná. 

Município BOVINO CAPRINO 

IBGE Adagro IBGE Adagro 

Afo. da Ingazeira 11,216 10,750 5,450 8,644 

Iguaraci 11,292 9,871 9,800 14,358 

Ingazeira 4,313 3,504 3,680 2,627 

Tuparetama 5,810 3,143 4,035 3,171 
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FIGURA 01 – Microscopia das amostras de leite dos produtores do município de Afogados da Ingazeira, a) bovino 

e b) caprino 

Em relação aos resultados dos teores de nutrientes das amostras de leite bovino comercializado 

nas cidades de Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Ingazeira e Tuparetama (tabela 02) observou-se 

que 28,12% dos parâmetros analisados estão fora dos valores exigidos pela INS nº 62 de 29 de 

dezembro de 2011. SANTOS, (2008) identificou no leite pasteurizado tipo C comercializado em 

Campina Grande – PB, teores de gordura entre 2,4 e 3,6%, densidade entre 1,028 e 1,032g/mg e 

pH de 6,84 a 7,05.  

Os resultados obtidos dos teores de nutrientes das amostras de leite dos comerciantes caprinos, 

das cidades de Afogados da Ingazeira e Iguaraci (Tabela 02) indicam que 33,3% dos parâmetros 

analisados estão fora do recomendado pela INS 37 de 31 de Outubro de 2000. FILHO, (2000) 

encontrou valores semelhantes no leite refrigerado na microrregião do Curimatau paraibano, 

valores esses referentes a gordura e pH que ficou abaixo do normal (3,7±0,07 e 6,55± 0,014 

respectivamente). 

TABELA 02 – Média dos parâmetros físico-químicos do leite bovino e caprino comercializado na região baixa da 

Microrregião do Pajeú

 Bovino Caprino 

Parâmetros Afo. da 

Ingazeira 

Iguaraci Ingazeira Tuparetama Afo. da 

Ingazeira 

Iguaraci 

Gordura (%) 3,40±0,53a 3,68±0,46 a 3,40±0,40a 4,09±0,32b 3,14±0,10a 3,62±0,65a 

SNG (%) 7,74±1,37b 8,41±0,03 a 6,72±0,98c 8,20±1,98a 7,47±0,25a 7,80±0,17a 

Índ. Criosc. 

(ºH) 

-

0,535±0,18b 

-0,647±0,10a -0,593±0,17d -0,691±0,01c -

0,562±0,01a 
-0,592±0,03a 

Proteínas (%) 2,98±0,49a 3,23±0,29a 3,01±0,42a 3,34±0,04a 3,07±0,03a 3,15±0,15a 

Lactose (%) 4,17±0,72a 4,52±0,03a 4,04±0,54a 4,45±0,06a 4,19±0,23a 4,16±0,10a 

Densidade 

(g/mL)               

1,026±0,01a 1,025±0,01a 1,028±0,00b 1,029±0,00b 1,027±0,00a 1,027±0,00a 

pH 6,84±0,12a 6,86±0,05a 6,95±0,11a 6,91±0,07a 6,83±0,06a 6,96±0,05a 

Ac. (g de ác. 

Lác/mL) 

0,16±0,03a 0,16±0,00a 0,16±0,1a 0,14±0,2b 0,14±0,39a 0,15±0,44a 

Água 

Adicionada 

(%) 

0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 

 

a) 
b) 
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Letras minúsculas iguais na mesma linha não apresentam diferenças significativas. 

 

Os teores de nutrientes encontrados nas amostras dos produtores leiteiros bovinos (tabela 

03), estão acima do exigido pelas Instruções normativas nº 62 de 29 de dezembro de 2011. 

Resultado também semelhante ao de LIMA, (2006), que encontrou valores de gordura, proteína e 

lactose de 3,34 à 3,54%, 4,44 à 4,48% e 4,44 à 4,48% respectivamente, na região do agreste de 

Pernambuco.  

Os resultados encontrados nas amostras dos produtores leiteiros caprinos (tabela 03) estão 

dentro dos limites estipulados pela Instrução normativa 37 de 31 outubro de 2000, Exceto o pH das 

amostras da cidade de Iguaraci que se apresentou básica, indicando possível presença de mastite no 

rebanho.   

 

TABELA 03 – Média dos parâmetros físico-químicos do leite bovino e caprino produzido na região baixa da 

Microrregião do Pajeú (Afogados da Ingazeira e Iguaraci) 

Letras minúsculas iguais na mesma linha não apresentam diferenças significativas. 

 

4. Conclusões 

 A comparação dos resultados do IBGE e Adagro indica que não há interação entre os dois 

institutos de pesquisa. Portanto a de entender a criação de um sistema único de resultados para 

melhor dispor informações à sociedade. As provas das características sensoriais, alizarol, álcool, 

fervura e teores de nutrientes definidos pelas analises físico químicas, se apresentaram de acordo 

com padrões da legislação vigente (Nº 62 de 30 de Dezembro de 2011 e 37 de outubro de 2000). A 

existência de materiais estranhos indica que há falhas grosseiras no processo de higiene e na 

manipulação do ordenador ou comerciante, sendo possível ameaça à saúde do consumidor. 

 Bovino Caprino 

Parâmetros Afogados da 

Ingazeira 

Iguaraci Afogados da 

Ingazeira 

Iguaraci 

Gordura (%) 4,06±0,46
a 

3,40±0,22
a 

3,17±0,16
a 

3,07±0,13
a 

Sólidos Não Gordurosos (%) 8,47±0,05
a 

8,47±0,17
a 

7,34±0,19
a 

7,52±0,25
a 

Índice Crioscopico (ºH) -0,515±0,16
a 

-0,659±0,06
a 

-0,547±0,00
a 

-0,513±0,03
a 

Proteínas (%) 3,42±0,06
a 

3,42±0,10
a 

3,06±0,02
a 

2,96±0,08
a 

Lactose (%) 4,58±0,04
a 

4,53±0,09
a 

4,05±0,01
a 

3,95±0,11
a 

Densidade (g/mL)               1,030±0,00
a 

1,030±0,00
a 

1,027±0,00
a 

2,026±0,00a 

Ph 6,87±0,08
a 

6,76±0,03
a 

6,89±0,07
a 

7,12±0,27
b 

Acidez (g de ácido láctico/mL) 0,14±0,10
a 

0,16±0,55
a 

0,14±0,07
a 

0,13±0,37
a 

Água Adicionada (%) 0,00±0,00
a 

0,00±0,00
a
 0,00±0,00

a 
 0,00±0,00

a 
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Portanto há a necessidade de novas práticas de higiene, que possa permitir uma melhor prestação 

de serviços à comunidade. 
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Resumo 

A produção historiográfica sobre as prisões e prisioneiros no Brasil pode ter crescido 

consideravelmente nos últimos anos, mas não é suficiente para prover um aporte teórico ideal para 

os nossos pesquisadores. Foi com essa conclusão que surgiu este trabalho: ler, traduzir, fichar e 

discutir textos considerados vitais para o bom desempenho do nosso grupo e que não teriam como 

ser usufruídos pelos meus companheiros de pesquisa. Tais artigos e livros foram selecionados por 

nosso orientador e tratam de diversos temas relacionados à prisão, objeto de estudo do nosso 

grupo. Alguns autores utilizados foram: Carlos Aguirre, Claire Valier, Robert Buffington,  Ricardo 

D. Salvatore, Fiona Macaulay e Jeremy Sarkin. 

Palavras–chave: história; historiografia; prisões; PJPS; tradução 

 

1. Introdução 

Mesmo tendo um considerável crescimento nesta última década, principalmente no âmbito 

dos cursos de mestrado e doutorado no país, a produção historiográfica nacional sobre as prisões 

ainda é recente (tendo se expandido nos últimos quinze anos) e encontra-se em fase de 

consolidação. Ou seja, em comparação à produção historiográfica internacional, existe, aqui, uma 

certa deficiência no que se diz respeito à história das prisões e dos prisioneiros. Tendo em vista que 

a Penitenciária Juiz Plácido de Souza é o objeto de estudos dos demais membros da equipe 

executora do projeto de pesquisa de nosso orientador, e dada a necessidade de um diálogo com a 

literatura estrangeira sobre o tema, é necessário que os demais bolsistas do projeto tenham um 

maior suporte teórico, metodológico e referencial temático. Esse suporte, desta forma,  é alcançado 

pela tradução e fichamento de vários artigos, livros e textos, em língua inglesa, que abordam esse 

assunto, assim beneficiando os demais membros da equipe. A opção por textos publicados em 

inglês justifica-se pelo grande número de textos publicados nesse idioma, sejam eles produzidos 

em países anglófonos ou não. 

 

2. Materiais e Métodos 

Para executar o planejado, a nossa pesquisa foi dividida em algumas partes. Nos meses 

iniciais, que compreendem o período entre agosto e novembro, todos os bolsistas leram e ficharam 

os mesmos textos escolhidos por nosso orientador que serviram para nos dar um aporte teórico e 
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nos introduzir ao meio historiográfico. Estudamos os principais autores da historiografia nacional, 

aprendendo conceitos e técnicas. Após este período, realizamos algumas traduções de textos 

sugeridos pelo orientador. Os textos são retirados de portais como: Periódicos Capes, Ebrary, 

Scielo, etc. Após a devida tradução e fichamento, o texto é lido pelo orientador e pelos outros 

bolsistas, respectivamente. Além de artigos, estão sendo lidos e traduzidos alguns livros 

considerados mais relevantes, publicados em diversos países, em língua inglesa.  

 

3. Resultados e Discussão 

O primeiro livro analisado foi “Dicionário de Conceitos Históricos” (2012), dos autores 

Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva. Esse livro nos ajudou a entender os conceitos 

básicos usados na História como um todo. Ter analisado esse livro primeiramente foi de grande 

importância, pois ele nos introduziu a conceitos como fonte histórica, historiografia e a história em 

si.  

Após muito estudo, o primeiro texto estrangeiro a ser discutido em grupo foi “Prisons in 

Africa: Na Evaluation From a Human Rights Perspective”, do autor sul-africano Jeremy Sarkin. O 

texto nos mostra como as prisões da África são diferentes entre si, analisando todos os seus 

problemas históricos desde os tempos coloniais, e o legado que esse período deixou enraizado nas 

prisões deste imenso continente. Entre os problemas, os principais são: falhas de administração, 

demasiada demora no julgamento, superlotação, más condições, falha na proteção de crianças e 

mulheres, etc. Como percebido, as prisões africanas têm uma grande semelhança com as 

brasileiras. 

Fiona Macaulay, no artigo “Political and institutional challenges of reforming the Brazilian 

prison system”, fala sobre acontecimentos recentes que modelaram as reformas no nosso sistema 

prisional, especialmente sobre o massacre ocorrido na antiga Casa de Detenção de São Paulo, 

também conhecida como Carandiru. Por ter a maior população carcerária na América Latina, o 

Brasil tem sido por muito tempo, palco de revoltas, motins e outros problemas, deixando evidente a 

necessidade de uma reforma no nosso sistema Penal. A historiadora evidencia que com tais 

problemas é quase impossível obter uma ressocialização efetiva, resultando na reincidência. A 

superlotação é um dos maiores problemas: podendo chegar a 700% em algumas Casas de 

Detenção, ela gera violência, desconforto, impossibilidade de trabalho e de acesso à necessidades 

básicas como atendimentos médicos. Segundo a autora, o maior problema que dificulta a reforma é 

o nosso “Federalismo fragmentado”, ou seja, as instituições do sistema judiciário são em sua 

maioria estaduais. Seus homólogos federais são restritos e com uma estrutura muito menor do que 

as estaduais. Inclusive, as cortes mais baixas não precisam seguir ordens dadas por cortes mais 

altas. 
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4. Conclusões 

Como podemos perceber pelo livro Criminologia e Subjetividade no Brasil (2003), de 

Cristina Rauter, vários conceitos de crime, delito, tratamento dos condenados, julgamentos e entre 

outros, são retirados da historiografia internacional que faz grande participação no Brasil. De 

acordo com o que foi lido em História das Prisões no Brasil (2009), os historiadores brasileiros 

afastaram-se da abordagem impessoal foucaultiana, preferindo lançar mão das ferramentas da 

História Social, o que gerou estudos menos burocráticos e mais voltados à dimensão humana das 

prisões. Após esse trabalho, é possível afirmar que a historiografia nacional se relaciona muito com 

a produzida no exterior, assim como a realidade das prisões no Brasil é semelhante à retratada em 

toda America latina. Também é notável um grande foco de estudo entre os anos 1870 e 1930: foi 

nesse período que os discursos sobre crime e punição começaram a se intensificar aqui no Brasil- 

influenciado especialmente pelo positivismo na criminologia e penologia- e onde varias inovações 

no sistema penal foram aplicadas, como penitenciarias e reformatórios modernos, sistema de 

classificação dos criminosos e o estudo científico da população carcerária. Esse período também é 

conhecido pela crescente urbanização, industrialização e imigração em boa parte dos países latino-

americanos. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo mostrar experiências e analises para a construção de 

enchimentos de materiais alternativos (fibra de coco, casca de coco e garrafas PET), analisar seu 

funcionamento, viabilidade econômica e comparar os resultados dos enchimentos recicláveis com 

os enchimentos industriais. Enchimento é um componente contido na torre de resfriamento que 

serve como empecilho para a passagem de água e dessa forma promover uma troca de calor entre a 

água quente que entra na torre e o ar frio que entra na tubulação. Utiliza-se como metodologia 

pesquisas para conseguir conhecer melhor as partes, os equipamentos, o funcionamento das torres 

industriais em si e dos enchimentos, assim como também são realizados testes na torre de pesquisa 

(que se encontra na UFPE e que nos foi cedida, juntamente com o programa Elipse e o computador 

para realização das análises) com os enchimentos industriais para compará-los com os enchimentos 

de materiais alternativos que já estão sendo montados. Contribuindo não só para a inclusão dos 

possíveis novos modelos de enchimentos com matérias alternativos como também será mais um 

incentivo para o processo de reciclagem, já que são utilizados materiais recicláveis na construção 

dos enchimentos aqui propostos. 

Palavras–chave: enchimentos; material alternativo; reciclagem; torre de resfriamento.   

 

1. Introdução 

As torres de resfriamento são importantes para a indústria, pois é usada com frequência 

para resfriar a água que é utilizada nas máquinas industriais evitando assim o superaquecimento 

dessas máquinas. Dessa forma a utilização de enchimentos construídos com materiais alternativos, 

objeto da pesquisa, visa contribuir não só para minimizar os custos do ambiente industrial como 

também para solucionar temas como sustentabilidade e problemas ambientais, visto que os 

materiais recicláveis utilizados na construção dos enchimentos de materiais alternativos possuem 

características mecânicas e físicas peculiares, além de que os materiais recicláveis (fibras de coco, 

gargalos de garrafa PET e cascas de coco), que dão origem aos enchimentos alternativos, são 

facilmente encontrados na região Nordeste.   

2. Materiais e Métodos  
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Durante o desenvolvimento do trabalho o enfoque foi nos testes, utilização, benefícios, 

construção, características e viabilidade econômica dos enchimentos construídos com materiais 

alternativos. Dessa forma utilizamos a minitorre de resfriamento de tiragem mecânica forçada, 

cedida pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, encontrada no laboratório de 

Engenharia Mecânica da instituição – CTG, figura 1, juntamente com os enchimentos industriais, 

figura 2, o programa Elipse que é vinculado a um CLP, recebe sinais dos sensores da torre e envia 

informações ao computador para que possamos acompanhar todo o ciclo de resfriamento da água 

na torre. Assim como também podemos controlar vazão, temperatura da água e velocidade do 

ventilador, já que trabalhamos com uma torre de tiragem mecânica forçada, ou seja, há um 

aparelho mecânico presente na torre, que é o ventilador e esse ventilador se encontra na entrada do 

ar. 

 

Figura 1- Minitorre de refriamento da UFPE no CTG, que foi utilizada para realização dos testes com os enchimentos. 

 

Figura 2- Enchimento industrial utilizado para testes iniciais na minitorre de resfriamento. 

A água utilizada na torre é colocada em um reservatorio que contém uma resistência do 

tipo mergulhão , responsável por aquecer a água. Essa água vai ser lançada por uma tubulação 

através da bomba. Durate o percusso dessa tubulação tem-se a presença de medidores de vazão e 

termopares, que comtribuem para uma identificação mais precisa do que está acontecendo com a 

água até ela chegar na torre e que conseguimos acompanhar através do programa Elipse.  

Ao chegar à torre a água passa pelos borrifos e em seguida pelos enchimentos que foi 

mostrado na figura 2. Através do tubo por onde tem a entrada de ar e da ajuda do ventilador, a água 

quente que está passando pelos enchimentos vai entrar em contato com o ar frio que vem dá 

tubulação, quando há esse contato passa a existir uma troca de calor entre a água e o ar.  Após 

resfriada a água cai na bacia da torre, onde outra bomba vai lançá-la de volta ao reservatório. 

Através de todo esse funcionamento da torre e do papel do enchimento são realizados 

testes tanto nos enchimentos feitos com material alternativos como nos enchimentos industriais que 

serão analisados e comparados para saber a desenvoltura e comportamento do enchimento com 

material alternativo em relação ao industrial. 
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Para realização dos primeiros testes ou testes base utilizou-se os enchimentos industriais do 

tipo filme na torre de resfriamento.  

 

3. Resultados e Discussão 

O resultado que se pretende obter com trabalho é o bom desempenho do enchimento 

construído, onde foram utilizados materiais alternativos (casca de coco, fibra de coco, gargalo de 

garrafa PET), deve-se conseguir um funcionamento e uma eficiência tão boa quanto o enchimento 

industrial e, além disso, possibilite o reaproveitamento dos materiais recicláveis e a diminuição dos 

custos. Para isso foi necessário: 

 Testes 

Os testes com os enchimentos industriais consideraram uma duração de 20 minutos, uma 

aquisição a cada 4 segundos e 300 gravações pra cada aquisição (esses dados são controlados no 

programa Elipse). Para que as medições fossem feitas foi estipulada também uma porcentagem de 

umidade do ar ou ate quanto essa umidade poderia chegar para que se realizassem as medições 

(entre 60% de umidade e 70% de umidade). Também foram estipuladas temperaturas que foram 

usadas nas medições, 30° C, 35° C e 40° C, estipularam-se também vazão para passagem de água, 

0,7 m
3
/h, 1,0 m

3
/h, 1,3 m

3
/h, e também foram estipuladas três frequências para o ventilador da 

torre, 30 Hz, 45 Hz, 60 Hz. Para cada vazão foram realizadas três medições, uma para cada 

frequência. No total de 27 medições. 

 Enchimento feito com material alternativo 

Após os testes com os enchimentos industriais passamos para criação dos enchimentos 

com materiais alternativos, as garrafas PET, as cascas de coco e as fibras de coco. Para montagem 

dos enchimentos em uma estrutura de metal e uma tela de arame, escolhem-se quais dos materiais 

alternativos utilizarem, como utilizar, utilizaram-se nesse enchimento com material alternativo as 

fibras de coco de maneira trançadas, os gargalos das garrafas PET encaixadas na tela de arame, as 

cascas de coco como sobreposição, os gargalos das garrafas soltos, mais uma parte com as cascas 

de coco e novamente a tela de arame que prendem os gargalos das garrafas e finalizam o 

enchimento, possível de observar 3. 

 

 

Figura 3- enchimento com material alternativo finalizado e em que se utiliza os três tipos de materiais para 

monta-lo. 
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4. Conclusões 

Como é um material voltado para indústria consegue-se uma redução significativa nos 

custos, visto que os materiais como as cascas de coco e fibras de coco são materiais encontrados 

em abundancia na região Nordeste, já que os coqueiros são árvores comuns da vegetação. As 

garrafas PET também são materiais encontrados com muita facilidade por conta do consumo, 

sendo mais de 30 milhões de garrafas PET jogas no lixo diariamente.  

O custo para a produção do enchimento alternativo montado, figura 21, foi em média R$ 

762,40. O custo de um enchimento industrial é em media R$ 1280.  

Levando-se em consideração que o desperdício desse material no ambiente pode ser 

responsável não só por perdas financeiras, mas também por perdas ambientais, sendo fatores que 

contribuem para poluição e acúmulo de falta de saneamento básico, além de geração de renda. 

Dessa forma a implementação desses materiais alternativos para os enchimentos provoca uma 

melhoria para os mais interessados: indústria, meio ambiente e população. 

O aprimoramento e as pesquisas com os enchimentos de materiais alternativos continuam e 

é importante ressaltar o benefício ambiental da produção desse tipo de enchimento. 
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Resumo 

Este texto refere-se ao plano de trabalho intitulado “A Penitenciária Juiz Plácido de Souza 

(Caruaru – PE): conflitos e problemas a partir do olhar da imprensa” e  teve como objetivo estudar 

os problemas enfrentados por esta unidade prisional durante os anos 1990 e 2000, tais como como, 

por exemplo, rebeliões, assassinatos, superlotação, falta de recursos materiais e humanos, etc., 

utilizando-se, como fontes primárias jornais de circulação local (Vanguarda e Extra) e estadual 

(Jornal do Comercio e Diário de Pernambuco), atentando também em como esses jornais 

retrataram a PJPS, tendo em vista os interesses e ligações políticas de cada periódico.  

Palavras–chave: Caruaru; Imprensa; Prisão 

 

1. Introdução 

A Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS) foi inaugurada no final da década de 1980, 

no período após a redemocratização e poucos anos após a promulgação da Lei de Execução Penal, 

de 1985, que garante diversos direitos aos presos, para que, na prisão, eles possam passar pelo 

processo de ressocialização. Contudo, essa lei é “letra morta” diante a situação precária do sistema 

prisional do Brasil, cujas unidades prisionais enfrentam problemas bastante conhecidos pela 

população: superlotação, infraestrutura inadequada, violência entre os presos e entre estes e os 

agentes penitenciários e guardas, corrupção, fugas, tráfico de entorpecentes, mortes, motins, 

rebeliões, etc.  

Com a PJPS não foi diferente, e poucos anos após sua inauguração, a imprensa da cidade 

de Caruaru já noticiava diversos destes problemas enfrentados pela unidade em questão. Os anos 

1990, em especial, são um recorte privilegiado para observar estes fatos, pois, no final desta 

década, foi posto em execução o “Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente 

Carcerário na PJPS”, que diminuiu bastante na década seguinte, o número de incidentes na PJPS, e 

fez com que os jornais dessem outro enfoque ao abordarem este presídio. 

Assim, nosso objetivo é estudar aspectos negativos do cotidiano da PJPS, a partir do que 

foi publicado na imprensa local e estadual, sobre os problemas enfrentados nesta unidade nos anos 

1990 e 2000. Para nossas análises, usamos como referência teórica Erving Goffman. e seu conceito 

de “instituições totais”: locais de residência ou trabalho onde um grande número de indivíduos com 

situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam 

uma vida fechada e formalmente administrada. (GOFFMAN, 2005). 



 

449 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira foi a leitura e fichamento de livros e 

artigos científicos escolhidos pelo orientador sobre o assunto proposto. Essa etapa importante  por 

nos passar as formas de trabalhar com a fonte escolhida (jornal) e nos inserir dentro do contexto da 

historia das prisões, entendendo essa instituição como objeto de estudo. No fim dessa primeira 

etapa começamos a pesquisa de dados em sites dos Jornais Vanguarda, Extra (locais), Diário de 

Pernambuco e Jornal do Commercio (estaduais). Por ultimo, fizemos a coleta de dados no acervo 

físico do Jornal Vanguarda, o único que disponibiliza uma coleção impressa de todos os seus 

exemplares, em Caruaru. Todas as matérias foram catalogadas em ficha elaborada pelo orientador, 

além de termos fotografado todas aquelas que encontramos no acervo impresso do Vanguarda.  

 

3. Resultados e Discussão 

A forma com que os Jornais relatam um assunto, afeta diretamente a maneira com que a 

população enxergará o mesmo, e o assunto em questão são as penitenciárias, algo complicado de 

ser abordado, pois no geral, são vistas pela maioria como um ambiente perigoso, ou como uma 

“escola de criminosos”, que em vez de recuperar , ressocialisar e humanizar o detento, faz com que 

suas tendências criminosas e desumanas se agravem ainda mais.  

 Apesar da PJPS ser tida como referencia no tocante a unidades prisionais, sabemos que ela 

enfrenta problemas em seu cotidiano, e o foco do nosso projeto, é identificar esses problemas 

através dos jornais locais e regionais. 

Sendo assim partimos para as pesquisas em dois jornais os quais primeiramente 

conseguimos acesso online. Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco, onde conseguimos 

identificar que o problema mais citado em todas as matérias encontradas era a superlotação. O 

Diário de Pernambuco informou em 05/03/1998, que a PJPS haveria de ser interditada, pois estava 

abrigando um numero de presos muito maior do que o aceitável, 207 para apenas 50 vagas. E o 

Jornal do comercio, publicou uma matéria que informava a maior quantidade de presos que a PJPS 

já manteve até hoje, desde a sua inauguração, 1400 presos, para 98 vagas.   

Acontecimentos envolvendo assassinatos, fugas e rebeliões, nunca foram comuns na PJPS, 

oque contrasta com a realidade da grande maioria das unidades prisionais. Em nossas pesquisas, 

identificamos apenas três tentativas de fuga da penitenciária, algumas tentativas de envio de drogas 

para dentro dos muros da unidade, um caso de maus tratos e abusos de presos por parte de 

policiais, que usaram de agressões verbais e físicas graves ao tratarem os detentos, publicado pelo 

jornal do comércio em 23/01/2013, e dois casos de assassinatos, onde o mais grave, e de grande 

repercussão, foi encontrado no acervo físico do jornal Vanguarda. 

Em 1996, um detendo matou outro em uma cela da PJPS, com 50 facadas, e o esquartejou 

completamente. A violência usada no ato, foi associada pelo jornal vanguarda, aos crimes mais 

macabros do cinema e da televisão. E novamente, o vanguarda publica uma ultima noticia 
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relacionada ao problema mais citado em todos os jornais, a superlotação. A PJPS estava novamente 

sendo interditada , por não ter mais condições de receber novos presos. A decisão havia sido 

tomada em 05/031998 pelo secretário de justiça do estado, e vários presos estariam sendo 

encaminhados às cadeias publicas, para “Desafogar” a penitenciária Juiz Plácido de Souza.  

 

4. Conclusões 

 Após um ano de pesquisas em acervos físicos e digitais dos jornais já citados acima, tendo 

em vista a quantidade escassa de matérias encontradas, fica fácil concluir que a Penitenciária Juiz 

Plácido de Souza, não é um assunto priorizado ou destacado por nenhum dos periódicos. Porém 

concluímos também, que durante a década de 1990, os casos relevantes envolvendo motins, brigas, 

assassinatos, trafico, corrupção, maus tratos etc, realmente não eram frequentes na PJPS, e 

comparado aos aspectos positivos que a unidade prisional apresentava, os problemas tornavam-se 

minoria. Mas, desde sua inauguração, o problema mais notável e mais preocupante, era a 

superlotação. 

 Cada um dos jornais tem uma maneira particular e distinta de relatar ou comentar os fatos. 

Nenhum dos periódicos estudados, usava de opiniões próprias claras e objetivas ao comentar os 

assuntos, porém, o jornal que mais expos criticas leves em suas publicações, foi o Vanguarda de 

Caruaru, que em algumas situações deixou transparecer sua visão critica em relação a situação da 

PJPS na época dos ocorridos. 

 Em algumas situações, o jornal do Comércio deixou perceptível sua posição em relação à 

PJPS, pois diferentemente do Diário de Pernambuco, que publica matérias apenas de caráter 

informativo, o Jornal do comércio além de informar o ocorrido, se preocupava em expor todos os 

detalhes negativos da situação, deixando transparecer em alguns casos, sua parcialidade contra a 

então direção da Penitenciária Juiz Plácido de Souza.  

 Por ultimo, podemos concluir que o projeto de ressocialização e humanização encabeçado, 

nos anos 2000, pela Dr.ª Cirlene Rocha e sua equipe de  direção, mudou para melhor as condições 

da PJPS, aumentando consideravelmente o índice de recuperação de presos, e diminuindo o 

numero de casos relevantes na mesma, oque fez com que matérias informantes de problemas 

envolvendo a unidade prisional tornassem-se cada vez menos presentes nos jornais.  

Enfatizar as principais conclusões do estudo. Não repetir os resultados.  Sumarizar as 

implicações principais dos resultados. Fornecer recomendações (não mais que duas) de trabalhos 

futuros. Explicar como os resultados e conclusões de seu estudo são importantes e como 

influenciam o conhecimento do problema examinado. 

 

 

 



 

451 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

5. Agradecimentos  

Agradecemos aos nossos colegas de equipe e ao nosso professor orientador, pelo 

aprendizado e companheirismo. Ao jornal Vanguarda, pelo acesso ao acervo. Ao IFPE pela 

oportunidade de sermos jovens pesquisadores. 

 

6. Referências 

ALMEIDA, Leticia Núñes de. A experiência da Penitenciária Juiz Plácido de Souza. Um ponto 

cego na cultura do controle do crime. In LOURENÇO, Luiz Cláudio, GOMES, Geder Luiz Rocha 

(orgs). Prisões e punições no Brasil contemporâneo. Salvador: EDUFBA, 2013.  

ASSIS, Rafael Damaceno. A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro. IN. Revista CEJ. 

Brasília, n. 39, pp 74-78, 2007.Disponível em: <www.cjf.jus.br/revista/numero39/artigo09. 

pdf>. Acesso em: 23 de setembro de 2013. 

GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 7ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2005.  

LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. IN PINSKY, Carla 

Bassanezi (org). Fontes históricas. 3
a
. edição. São Paulo: Contexto, 2011, pp. 111-153.  



 

452 Programa de Iniciação Científica - Técnico (PIBIC - Técnico) 

Uma Breve História sobre a Mãe dos Caruaruenses, a Feira da Sulanca. 

Bruna de Moraes Albuquerque
1
, Mariana Scussel Zanatta

2 

1Estudante do Curso de Ensino Médio Integrado/Edificações - IFPE, campus Caruaru; email: bmalbuquerque@hotmail.com 2Docente de 

Sociologia e pesquisadora na área de Sociologia do Trabalho – IFPE, campus Caruaru; email: mariana.zanatta@caruaru.ifpe.edu.br 

Resumo 

O Polo de Confecções do Agreste Pernambucano consiste hoje em milhares de empreendimentos 

tornando-o o segundo maior polo produtor de confecções do Brasil. Por meio dele muitas pessoas 

são empregadas, a economia aumenta e as cidades podem se desenvolver.  A região do Polo 

abrange as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. Essa pesquisa apresenta um 

breve resgate histórico sobre o surgimento da Feira da Sulanca na cidade de Caruaru objetivando 

desvendar as conexões entre: Caruaru como cidade produtora de confecções, a comercialização na 

Feira da Sulanca, e o trabalho realizado pelos feirantes. Para tanto, optamos como orientações 

metodológicas a pesquisa empírica, com trabalho de campo através de entrevistas 

semiestruturadas, e a revisão de literatura. Constatamos a imensa importância que a Feira da 

Sulanca tem para Caruaru e, principalmente, para as milhares de pessoas que dependem da feira e a 

tem como fonte de trabalho e renda. Concluímos que a história da Feira está miscigenada com a 

história da cidade de Caruaru, assim como ser feirante é um estilo de vida que se constrói no dia-a-

dia extremamente influenciado pela família e pelas histórias de feirantes bem sucedidos.   

Palavras–chave: feira da sulanca; feirantes; polo de confecções do agreste pernambucano 

 

1. Introdução 

Esta pesquisa traz um breve resgate histórico sobre o surgimento da Feira da Sulanca na 

cidade de Caruaru. Saber a origem dessa grande feira de confecções nos permite desvendar as 

conexões entre: Caruaru como cidade produtora de confecções, a comercialização na Feira da 

Sulanca, e o trabalho realizado pelos feirantes. Com isso também objetivamos pesquisar acerca da 

experiência de vida dos feirantes, em geral trabalhadores informais, com respeito a seu cotidiano 

de trabalho e suas representações sobre a Feira. Almeja-se que as informações colhidas pela 

revisão bibliográfica e pelo trabalho de campo possibilitem um diálogo e que permita-nos, 

sobretudo, compreender como homens e mulheres resistem aos obstáculos e criam suas 

oportunidades de trabalho mesmo que em condições adversas. 

Diversos autores (LIRA; 2006, SÁ, 2013; SOUZA, 2012) apontam que a produção de 

confecções na região Agreste iniciou influenciada pelas feiras livre que comercializavam, entre 

outros produtos, retalhos de tecido vindos da região sul do país. A partir desta primeira feira 

Caruaru tornou-se conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente por abrigar um gigante 

complexo de feiras sob o nome de Feira de Caruaru. Esta, oficializada pelo Ministério da Cultura 

como Patrimônio Imaterial Brasileiro, é considerada o grande ponto turístico da cidade. Dentro 
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deste complexo de feiras existe uma que se especializou na comercialização de confecções, 

calçados, bolsas e tudo o que envolve vestuário a um preço bem baixo, a Feira da Sulanca. 

 

2. Aspectos metodológicos 

Esta investigação, de caráter qualitativo, tem como orientações metodológicas a pesquisa 

empírica, com trabalho de campo, e a revisão de literatura acerca dos momentos fundamentais de 

constituição de Caruaru como uma das principais cidades produtoras do hoje denominado Polo de 

Confecções do Agreste Pernambucano. Os dados foram coletados através de leituras acerca da 

temática e por meio de dois momentos de pesquisa empírica. No primeiro momento foram feitas 

entrevistas com mulheres faccionistas para conseguir compreender como elas representam o 

trabalho na produção de confecção, assim como sua rotina de trabalho.  No segundo momento, foi 

utilizado outro roteiro de pesquisa objetivando entrevistar quatro feirantes para conhecer um pouco 

da história da Feira da Sulanca, através de suas histórias de vida. 

Os sujeitos desta pesquisa são, portanto, os trabalhadores informais da produção de 

confecções em Caruaru e pessoas que tenham trabalhado, ou estejam ainda trabalhando, como 

feirantes. Os materiais utilizados para a atividade de trabalho de campo foram: roteiro de pesquisa; 

gravador;  máquina fotográfica; termo de autorização do uso da imagem e diário de campo. Para a 

coleta de dados entrevistas em profundidade, semiestruturadas, e observação nos locais de 

produção. Como procedimento de análise de dados utilizamos a transcrição da entrevista e análise 

dos dados a partir das seguintes dimensões: - Perfil; - Características do trabalho e da facção; - 

Reflexões acerca do trabalho; - Planos para o futuro; - Observações e/ou outras peculiaridades. No 

segundo roteiro de entrevista constam as seguintes dimensões:- Perfil; - História do entrevistado; - 

Percepções da relação de Caruaru com a confecção. 

 

3. Resultados e Discussão 

Após a revisão bibliográfica e o denso trabalho de campo podemos afirmar que os 

entrevistados confirmam aquilo que a bibliografia (LIRA; 2006, SÁ, 2013; SOUZA, 2012) já 

apontava sobre o surgimento da Feira: as pessoas iniciaram na Feira como uma alternativa de 

trabalho que dava mais dinheiro e como uma alternativa às atividades da agricultura. Contudo, com 

a pesquisa de campo foi possível constatar informações importantes acerca da dinâmica atual da 

Sulanca. Destacamos que um dos fatores de crescimento da Feira está relacionado com a facilidade 

dos dias atuais em adquirir máquinas para iniciar a produção de confecções. Entretanto, nem todas 

as histórias de vida são iguais, a exemplo de Henrique que por não possuir nenhum capital iniciou 

vendendo mercadoria de parentes e, após fazer o primeiro pé de meia lançou-se para outros 

Estados do país em busca de mercadoria para seu banco na Sulanca em Caruaru.  
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Segundo Nascimento e Ferraz (2013), a Feira modifica vários aspectos da cidade de 

Caruaru desde a economia da região até o aumento da população devido à migração de pessoas 

vindas para trabalhar na Feira. Através das entrevistas evidenciamos que esse crescimento 

constante e desordenado da Sulanca traz muitos problemas, sempre contornados com garra e força 

de vontade pelos feirantes. As entrevistas com feirantes de longa dada nos fizeram ver a grande 

importância que ela assume para a cidade em si e para muitas pessoas que escolhem morar em 

Caruaru. Afinal, milhares de pessoas dependem da Feira para sustentar suas famílias e assim 

sobreviver. Além disso, nossos entrevistados atribuem a ampliação da cidade ao grande sucesso da 

Feira da Sulanca. Também podemos observar o apego que cada um mostrou ter por essa grande 

Feira, e até mesmo por incentivar seus filhos a também se engajarem na Sulanca.  

Concluímos, também, que as incertezas e inconstâncias vivenciadas pelos feirantes 

também são vivenciadas pelos trabalhadores informais da produção de confecções.  Os feirantes 

dependem dos clientes assim como as costureiras faccionistas dependem se quem as subcontrata. 

Contudo, nenhum destes “acordos” tem garantia de fidelidade, são histórias de vida e trabalho 

marcadas pela inconstância.   

 

4. Conclusões 

As atividades de pesquisa empírica e as pesquisas bibliográficas foram frutíferas no sentido 

de termos conseguido apreender e entender como foi a origem da Feira da Sulanca e como se deu 

sua evolução. Ter esse conhecimento é algo de muito valor, pois nos torna verdadeiros cidadãos 

que realmente apreciam e valorizam sua terra. Com o passar dos anos a história da raiz da Sulanca 

vai ficando cada vez mais distante e esse trabalho, assim como outros, pode fazer com que essa 

história não seja esquecida, mas sim faça parte da vida das pessoas.  

Também destacamos que embora a feira seja considera uma “mãe” que a todos acolhe na 

hora da dificuldade financeira nem todos que por ali passam tornam-se feirantes. Conjecturamos 

que para tornar-se um verdadeiro feirante e adquirir sucesso nesse ramo é preciso muito mais do 

que colocar um banco na feira e vender mercadorias, faz-se necessário ter desprendimento, “jogo-

de-cintura”, conhecimento sobre os clientes e muita força de vontade. Com isso, finalizamos 

afirmando que a história do surgimento da Sulanca só pode ser entendida pelas histórias dos 

feirantes que a construíram, histórias marcadas pela transformação das adversidades em 

oportunidades.   
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Resumo 

Este projeto tem como objetivo fazer experiências em uma torre de resfriamento através da 

construção de enchimentos de materiais alternativos (fibra de coco, casca de coco e garrafas PET), 

analisar seu funcionamento e comparar os resultados dos enchimentos recicláveis e industriais. 

Enchimento é um componente contido na torre de resfriamento que serve como “empecilho” para a 

passagem do ar ir de encontro à água. Foi realizado um estudo bibliográfico para um 

aprofundamento sobre o funcionamento das torres industriais e dos enchimentos. Também foram 

realizados testes na torre de pesquisa (que se encontra na UFPE e que nos foi cedida, juntamente 

com o programa e o computador para realização das análises) com os enchimentos industriais para 

compará-los com os enchimentos de materiais alternativos que foram montados. Essa pesquisa 

contribuirá não só para a inclusão dos possíveis novos modelos de enchimentos com materiais 

alternativos como também será mais um incentivo para o processo de reciclagem, já que são 

utilizados materiais recicláveis na construção dos novos enchimentos. 

Palavras–chave: Torres de resfriamento, enchimentos, materiais alternativos. 

 

1. Introdução 

Vê-se, nos dias atuais, uma necessidade de reciclar e economizar.  Pensando nisso, esse 

projeto tem o propósito de arquitetar enchimentos com materiais alternativos, utilizando fibras de 

coco, cascas de coco e gargalos de garrafa PET, para torres de resfriamento.  

 As torres de resfriamento ou arrefecimento têm um ciclo fechado ou semiaberto de água, 

são usadas para resfriar a água quente que por elas passam. No experimento, a torre usada é 

classificada como torre de tiragem mecânica forçada, pois há um ventilador estimulando a entrada 

do ar.  

O funcionamento ocorre através das trocas de massa e calor entre a água quente que sai do 

sistema de transmissão de água da torre e o ar frio que vem de fora da mesma, provocado pelo 

ventilador. Há trocas de calor sensível, em razão da diferença de temperatura, e calor latente, em 

virtude da mudança de fase. Todavia, o principal objetivo da experiência é com o componente 

chamado Enchimento. 
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2. Materiais e Métodos 

O principal objetivo do estudo em questão é construir enchimentos com materiais 

alternativos e comparar seus rendimentos com os enchimentos industriais. Enchimento é um 

componente da torre de arrefecimento, este fica em seu interior e é um dos componentes mais 

importantes. Sua finalidade é ser um obstáculo para a passagem da água que cai 

gravitacionalmente através do sistema de transmissão de água, pois seu contato com a água irá 

diminuir a área e volume da mesma, facilitando assim seu resfriamento pelo ar que entra na torre. 

O enchimento projetado foi feito de fibras de coco e gargalos de garrafa PET (figura 1). 

Foi pensado numa geometria em que pudesse não encharcá-lo logo de início, para isso usou-se 

mais de mil gargalos de garrafas PET. 

Figura 1: Enchimento alternativo 

 

Para comparar os rendimentos foi variada a vazão de água, frequência do ventilador da 

torre e temperatura da água. No entanto, não foi possível controlar alguns variantes como 

temperatura do ar de entrada, umidade ambiente, umidade de saída da torre. Esses últimos dados 

são de ampla importância, sua variabilidade impossibilitara coleta de dados com frequência na 

realização dessa proposta. 

Usa-se um comando eletrônico, CLP – Controlador Lógico Programável para ter controle 

do que acontece na torre. Por exemplo, saber a temperatura da água ao entrar na torre, a vazão do 

ar, a umidade, a vazão da água, etc. 

 A obtenção de dados dá-se por intermédio do software Elipse. 

Foram variadas três temperaturas de entrada da água na torre: 30ºC, 35ºC e 40ºC, simulada 

através de uma resistência elétrica. Três vazões de água: 0,7m³h, 1,0m³/h, 1,4m³/h e três vazões de 

ar para as frequências do ventilador de: 30Hz, 45Hz e 60Hz. Os dados foram estabelecidos com a 

permutação de todos os mensurandos. Sendo feitas 27 medições para cada enchimento. 
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3. Resultados e Discussão 

A intenção de comparar os rendimentos dos enchimentos industriais e dos enchimentos de 

materiais alternativos é diminuir os custos e reduzir a poluição ambiental. Por isso foi feito uma 

análise da viabilidade econômica. 

Um enchimento industrial pode variar de R$ 150,00 a mais de R$ 1.000,00, 

aproximadamente, dependendo do tamanho. No experimento, usa-se enchimentos de 

aproximadamente 0,54m³, estes custariam cerca de R$ 324,00, segundo a empresa AMG 

Montagens.  

Para a aplicação do enchimento alternativo, foram usados 1.930 gargalos de garrafas PET e 

mais ou menos 8 cocos para obtenção da fibra. Foram empregadas em torno de 3 horas para a 

produção do enchimento da figura 1 e gasto cerca de R$ 105,60. 

O quilo de garrafas plásticas custa em torno de R$ 1,20, o qual dispõe em torno de 22 

garrafas. Foram adotadas cerca de 1930 garrafas. Considerando-se que o coco vem do lixo, então 

não haverá despesa alguma para sua obtenção. É necessário que se tenha um empregado para a 

obtenção das garrafas PET e o coco. As garrafas são obtidas em postos de coleta.  

Conclui-se que a companhia gastaria: 

- Um salário mínimo para o funcionário: R$724,00 

- R$105,60 das garrafas para cada enchimento, o que seria R$ 211,20, pois o volume usado é de 

dois enchimentos. 

Total de: R$935,20 

Dependendo do tamanho da torre, as despesas seriam diminuídas consideravelmente. 

Entretanto, devido a problemas na torre, nos medidores de umidade e de vazão, não se pôde dar 

continuidade ao projeto. Por isso não se obteve todos os dados para poder compará-los e ter um 

resultado significativo.         

 

4. Conclusões 

O exercício em questão iria utilizar materiais reciclados e recicláveis, melhorando o meio 

ambiente. Todavia, como fora dito, para coletar dados com o intuito de compará-los, alguns 

elementos (como temperatura, umidade ambientes, por exemplo) tinham uma grande variabilidade, 

por causa disso o trabalho ficou a desejar muitas vezes, pois dependia do tempo para extraí-los. 

Outro agravante foi o medidor de vazão, pois seu funcionamento veio a ser duvidoso, mostrando 

que não tinha passagem de água, mesmo quando esta era presente. Sendo necessário a conclusão 

das medições no enchimento alternativo para saber sua eficiência. 
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Resumo 

Além dos fatores ambientais, a densidade de alojamento e a idade da matriz poderão 

influenciar o peso final da ave. Com base no que foi exposto o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito da temperatura e umidade relativa do ar no conforto térmico e desempenho produtivo de 

frangos de corte criados no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) campus Barreiros. Foram 

avaliadas 165 aves da linhagem Cobb. As densidades de acondicionamento avaliadas foram de 8, 

10 e 12 u.a./m². Avaliou-se o peso vivo, conversão alimentar, consumo de ração e mortalidade das 

aves de 7 a 42 dias de idade. A melhor produção/bem-estar observada ocorre na densidade de 

10u.a./m². 

Palavras–chave: avicultura, bem-estar animal, densidades, mata sul 

 

1. Introdução 

A avicultura brasileira é um dos setores mais explorados da agropecuária nacional, tendo, 

nos últimos anos, apresentado grande evolução em todos os seus segmentos, o que a tornou 

bastante competitiva (Barbosa Filho et al., 2007).  

Segundo estatísticas da União Brasileira de Avicultura (UBABEF) em 2013 foram 

produzidas 12,3 milhões de toneladas de carne de frango, dois terços desta produção (cerca de 8,4 

milhões) destinados ao mercado interno, assim o consumo desta carne foi de quase 42 quilos por 

habitante em 2013, sendo a proteína animal mais consumida no país. 

Em condições de temperatura e umidade do ar elevadas as aves têm dificuldade de dissipar 

o excedente de calor corporal para o ambiente ocorrendo aumento na temperatura interna e, 

consequentemente, queda na produção, uma vez que apenas uma parte da energia ingerida através 

dos alimentos será convertida em produção de carne, sendo o restante utilizado nos mecanismos de 

homeotermia ou perdido para o ambiente na forma de calor (Baêta & Souza, 2010). 

Além dos fatores ambientais, a linhagem, a densidade de alojamento, a idade da matriz e a 

composição química da ração poderão influenciar o peso final da ave. Com base no que foi exposto 

o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da temperatura e umidade relativa do ar no conforto 

térmico e desempenho produtivo de frangos de corte criados no Instituto Federal de Pernambuco 

(IFPE) campus Barreiros. 
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2. Materiais e Métodos  

O experimento foi conduzido no IFPE – Campus Barreiros, setor de Zootecnia I, no galpão 

experimental foram distribuídos aleatoriamente nove retângulos de 2m² em tela com molduras de 

madeira e cama de maravalha. As aves utilizadas foram da linhagem comercial Cobb, sendo 

utilizadas ao total 165 aves, distribuídas nos retângulos aleatoriamente em três grupos de 15 aves 

(8ua/m²), três de 18 aves (10ua/m²) e três de 22 aves (12ua/m²). Sendo esses valores finais 15, 18 e 

22 calculados pela subtração do espaço dos comedores e bebedores. As aves foram avaliadas a 

partir do sétimo (7º) dia de vida.  

Os dados climáticos foram coletados por dois dataloggers (HT 500 - Instruterm), sendo 

avaliados os dados de temperatura ambiente (TA) e umidade relativa do ar (UR). Para coleta de 

dados de pesagem foi utilizada uma balança portátil (40kg/10g).  

Foram avaliados: Peso vivo (PV) semanal, consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA) e 

mortalidade (%). Também foi analisado visualmente o comportamento das aves (CO), sendo 

consideradas estresse valores entre 1 a 5, sendo 1 baixo e 5 alto estresse.  

Na análise estatística foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), no 

esquema fatorial 3 x 6 correspondendo a três densidades (8, 10 e 12 aves/m
2
) e seis idades (7, 14, 

21, 28, 35 e 42 dias), com três repetições. Foi utilizado o programa SISVAR, utilizando-se o teste 

de Tukey, a 5% de probabilidade, para comparação das médias. 

 

3. Resultados e Discussão 

A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar máxima e mínima registradas, durante o 

período experimental foram 23,40 e 32,60°C e 54,70 e 94,60%, respectivamente (Tabela 1). Os 

valores encontrados podem ser considerados fora da zona de conforto das aves (ZCT) que, segundo 

Ferreira (2005) deve situar-se entre 15 e 28°C, dependendo da umidade relativa do ar, que pode 

variar de 40 a 80%. Aves criadas fora da faixa de temperatura ideal podem ter seu desempenho 

produtivo prejudicado.  
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Tabela 1 – Parâmetros ambientais: Temperatura ambiente e Umidade relativa do ar em Barreiros – PE 

 

Observa-se que os pesos vivos médios (Tabela 2) foram estatisticamente diferentes 

(P<0,05), em todas as semanas avaliadas, sendo que nas três primeiras semanas de vida (1ª a 3ª) as 

aves alojadas na densidade de 12 ua/m² apresentaram peso mais elevado, enquanto que nas demais 

semanas os maiores pesos foram observados naquelas alojadas a densidade de 8 ua/m².  Os 

resultados desta pesquisa nas três primeiras semanas de vida estão de acordo com Moreira et al. 

(2004) que comenta que o aumento da densidade promove maior produção de peso vivo/m² de 

galpão. 

Tabela 2 – Peso vivo das aves de acordo com as densidades de alojamento e semanas em Barreiros – PE 

 

ua/m² - unidade animal/metro quadrado. 

Houve diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos em todas as variáveis 

avaliadas (Tabela 3), exceto mortalidade. O menor peso vivo e o maior consumo de ração foram 

observados na maior densidade, consequentemente a pior conversão alimentar foi também nesta 

densidade, os valores intermediários observados foram na densidade de 10 ua/m
2
. 

Altas temperaturas do ar, principalmente quando associadas a umidades relativas do ar 

também elevadas, comprometem o desempenho produtivo e aumentam a mortalidade (Pereira, 

2005). 

 

Tabela 3 – Peso vivo, consumo de ração, conversão alimentar e mortalidade de acordo com as densidades de 

alojamento em Barreiros – PE 

PARÂMETROS AMBIENTAIS 

 Temperatura ambiente 

(°C) 

Umidade relativa do ar 

(%) 

Mínima 23,40 54,70 

Máxima 32,60 94,60 

Média 28,00 74,65 

 

Densidades 

(ua/m²) 

PESO VIVO (kg)/ SEMANA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

8 0,288b 0,408b 0,828a 1,488c 2,041c 2,249c 

10 0,278a 0,393a 0,931b 1,368b 1,873b 2,049b 

12  0,320c 0,431c 0,968c 1,341a 1,678a 1,887a 
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4. Conclusões 

Nas condições ambientais avaliadas as aves sofreram estresse térmico. A melhor densidade 

foi a de 10 aves/m
2
, uma vez que as aves obtiveram nesta densidade menor consumo de ração e 

conversão alimentar, quando comparada com as demais.  
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Densidades 

(ua/m²) 

ÍNDICES ZOOTECNICOS 

Peso vivo (kg) 
Consumo de 

ração (kg/ave) 

Conversão 

alimentar 
Mortalidade (%) 

8 2,323c 5,463b 2,352b 4,5a 

10 2,212b 4,400a 1,989a 4,5a 

12 1,910a 6,343c 3,321c 4,4a 
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Resumo 

Na caatinga existem inúmeras plantas aromáticas utilizadas como plantas medicinais, essas 

atividades biológicas se devem aos compostos existentes no óleo essencial dessas plantas. Os 

metabólitos secundários presentes no óleo essencial não participam das atividades vitais das 

plantas, porém servem como defesa natural. A planta do bioma caatinga estudada foi a Lippia 

gracilis schauer, popularmente chamada de alecrim do tabuleiro. As folhas de L. gracilis foram 

submetidas à extração por arraste de vapor pelo método de Clevenger. Com o óleo extraído foram 

feitos testes antitermíticos com diferentes concentrações 12,5; 25; 50; 62,5; 75; 87,5 e 100 mg/mL. 

O óleo essencial de L. gracilis também foi submetido à cromatografia gasosa acoplada ao 

espectrômetro de massa (CG-MS), para identificação dos principais constituintes químicos do óleo: 

γ-terpineno, p-cimeno, thymol, carvacrol, entre outros. O óleo essencial de Lippia gracilis Schauer 

possui um potencial antitermítico. 

Palavras–chave: caatinga, L. gracilis, óleo essencial, cupim;  

 

1. Introdução  

As plantas medicinais também estão presentes no bioma exclusivamente brasileiro, a 

Caatinga. Apesar do crescente uso dessas plantas, pouco se sabe sobre as substâncias que nelas 

estão presentes. Atualmente, a biodiversidade da caatinga encontra-se ameaçada pela extinção de 

espécies ocasionando a perda de substâncias que podem ser muito importantes do ponto de vista 

científico. 

Das diversas plantas da caatinga pode-se citar a Lippia gracilis Schauer que é uma planta 

medicinal aromática. Apresenta-se como um arbusto de aproximadamente 2,5 cm de altura, bem 

ramificada, de folhas pequenas e flores brancas, ambas bastante odoríferas (GOMES et al., 2011). 

Pertencente à família Verbenaceae é popularmente chamada de Alecrim-de-tabuleiro e encontrada 

em boa parte do nordeste brasileiro. As folhas de L. gracilis são ricas em óleo essencial com 

significativa atividade antimicrobiana contra fungos e bactérias (MONTE et al., 1992), por esse 

motivo ela é muito utilizada como antisséptico, anticicatrizante. Porém existem poucas pesquisas 

relacionadas à atividade antitermítica e atividade larvicida desta planta. 
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 Os óleos essenciais fazem parte do metabolismo secundário. Eles são líquidos voláteis, 

refringentes, de odor característico (ROCHA, 1998). São misturas complexas cuja importância 

industrial abrange desde a indústria de perfumaria, devido ao aroma de certos óleos, até a indústria 

farmacêutica. Nas plantas, os óleos essenciais funcionam como mecanismo de defesa contra 

fungos, bactérias e também age como inseticida. 

Apesar de existirem estudos que testam a eficácia dos óleos essenciais contra bactérias, os 

estudos científicos á respeito da eficácia como inseticidas são poucos. Neste sentido, o número de 

estudos sobre plantas medicinais da região semiárida do Nordeste do Brasil tem crescido 

progressivamente (CABRAL & AGRA, 1998; ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002). Um 

inseto que causa dano à população é o cupim, também chamados de térmita, da ordem dos insetos 

Isóptera, vivem em colônias e degradam a madeira. Os térmitas são insetos que causam sérios 

danos a estruturas da madeira, porque o principal polímero estrutural da madeira, lignocelulose, é 

eficientemente digerido por protozoários ou bactérias do intestino grosso (BREZNAK, 1982; 

BREZNAK E BRUNE, 1994). Nasutitermes Corniger Motschulsky (Isoptera, Termitidae) é uma 

das espécies mais amplamente distribuídas, sendo encontrada a partir do sul do México até o sul do 

Brasil e norte da Argentina (SANTANA et al., 2009). Possui alta plasticidade alimentar, pois, pode 

se alimentar de madeira dura ou mole, úmida ou seca de diferentes espécies (ABREU et al., 2002; 

REIS E CANCELLO, 2007). 

A proliferação dos cupins tem preocupado, sobretudo, os pesquisadores brasileiros. Isto 

pode ser observado em virtude do ataque desses insetos às madeiras empregadas em obras e em 

estruturas, no meio rural e urbano, principalmente em estruturas construídas com madeiras de 

baixa resistência à deterioração (PAES et al, 2003). Em 1986, Serpa constatou a presença de 

cupins destruindo obras sacras, molduras de quadros, altares, vigas, caibros, ripas e constituintes do 

madeiramento das coberturas das edificações da cidade histórica de Olinda, em Pernambuco.  

 

2. Materiais e Métodos  

Material botânico 

 A parte da planta estudada foi às folhas, coletada na região do sertão pernambucano e a 

identificação da espécie foi realizada pela botânica, professora Elba Maria Nogueira Ferraz Ramos 

do IFPE – Campus Recife. 

 

Extração do óleo essencial  

O extrator utilizado para destilação do óleo essencial foi uma adaptação do sistema de Clevenger 

(SILVA et al.2003). Foram pesadas 100g das folhas de Lippia gracilis e colocadas dentro do balão, 

adicionando água até ficarem submersas. Após 3 horas de extração, o óleo essencial foi recolhido 

em frasco apropriado. 
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Análise do óleo essencial por CG-MS 

As análises de GC-MS foram realizadas usando aparelho modelo QP5050-Shimadzu e coluna DB-

5, medindo 30m x 0.25mm. Os experimentos foram realizados nas seguintes condições: ionização 

por impacto de elétrons a 70 eV, o gás de arraste foi o hélio com uma pressão constante de 100kPa, 

e o injetor no modo splitless com temperatura a 250°C. A temperatura da coluna foi, inicialmente, 

de 60°C por 3 min, com um aumento para 240°C a 2,5°C/min, finalizando com um aumento para 

250°C a 10°C/min. Os constituintes foram inicialmente identificados por comparação dos valores 

do tempo de retenção com os publicados na literatura, e as identidades confirmadas fazendo 

corresponder MS com aqueles armazenados na biblioteca do sistema GC- MS (NIST e Wiley ) e 

com outros dados publicados (Adams 2007). 

 

Teste de Atividade Antitermítica 

 Para o teste de atividade antitermítica foi utilizado o método descrito por Kang e 

colaboradores (1990) com modificações. Foram colocados 20 térmitas da espécie Nasutitermes 

corniger (Motschulsky), sendo 16 operários e 4 soldados, conforme a proporção mantida nas 

colônias (PAES,1997) em placas de petri (9,0 cm de diâmetro e 2,0 cm de altura).  As 

concentrações usadas foram de 12,5; 25; 50; 62,5; 75; 87,5 e 100 mg/mL, aplicadas em disco de 

papel de filtro (Whatman nº 3 com 2,0 cm de diâmetro). O solvente utilizado foi acetona. Foram 

feitas 5 repetições para cada concentração e para o disco controle. Durante sete dias, foi verificada, 

diariamente, a mortalidade dos cupins. 

 

3. Resultados e Discussão 

O óleo essencial de L. gracilis, extraído de 100g de folhas, possui um rendimento de 2,5%, 

considerado bom rendimento. Algumas das substâncias, obtidas através da análise cromatográfica 

por CG-MS de L. gracilis, possuem atividade biológica conhecida na literatura, como por exemplo, 

o timol e carvacrol que são conhecidos por sua atividade antimicrobiana de amplo espetro a qual 

foi alvo de investigações in vitro (DORMAN E DEANS, 2000; LAMBERT et al., 2001) e in vivo 

(ADAM et al., 1998; MANOHAR et al., 2001).  

No resultado da atividade antitermítica do óleo de L. gracilis, a concentração de 100 

mg/mL apresentou mortalidade de 100%  no 1º dia de leitura. Foi necessário fazer o teste com 

concentrações intermediárias entre 50mg/mL e 100mg/mL para confirmar a partir de que 

concentração o óleo essencial de Lippia gracilis Schauer apresentava um potencial antitermítico. 

Observou-se no teste que a concentração de 100 mg/mL é a que realmente possui o maior potencial 

antitermítico. As concentrações intermediárias apresentaram uma mortalidade de aproximadamente 

de 40% a partir do 4º dia. As demais não apresentaram diferença significativa. O teste de atividade 
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antitermítica do óleo de L. gracilis foi repetido com uma diferença na metodologia. Ao invés de 

colocar os papéis filtros com o óleo essencial na estufa para evaporar o solvente, os papéis filtros 

foram colocados diretamente nas placas de petri. O teste foi repetido pelo fato de que óleos 

essenciais são líquidos voláteis, como afirma Rocha (1998), e ao colocar os papéis na estufa, com o 

aquecimento muitos compostos do óleo podem ter sido evaporados junto com o solvente. Os 

compostos identificados do óleo essencial de L. gracilis foram: α–thujeno, mirceno, p-cimeno, γ-

terpineno, 4-ol-terpineno, timol, metil ether, carvacrol, metil ether, timol e carvacrol. Ao observar 

os pontos de ebulição dos compostos marjoritários do óleo essencial de L. gracilis, identificados 

por CG-MS, observa-se que o timol e o carvacrol apresentam pontos de ebulição altos. O timol 

apresenta ponto de ebulição de 233°C. Já o carvacrol possui um ponto de ebulição de 234 – 236°C. 

Logo, apesar do aquecimento, os compostos marjoritários do óleo de L. gracilis resistiram à altas 

temperaturas, diminuindo apenas o efeito sobre os cupins. Os testes de atividade larvicida não 

foram realizados, pois dependiam de outros para tal procedimento e orientação. Mas realizando um 

levantamento na literatura observou-se que L. gracilis possui atividade larvicida contra Aedes 

aegypti, para o óleo de L. gracilis obteve-se a  DL50 98 ppm e para o timol DL50 79 ppm e 

carvacrol DL50 70 ppm (SILVA, et al, 2008) . O carvacrol, provavelmente, é o responsável pela 

ação larvicida, mas não se pode descartar a existência da atividade sinérgica no óleo. 

 

4. Conclusões 

Conclui-se que no primeiro teste realizado a concentração de 100 mg/mL foi a que teve o 

maior potencial antitermítico, exterminando os térmitas no primeiro dia do teste. No segundo teste 

todas as concentrações demonstraram alto potencial antitermítico no primeiro dia de teste. O óleo 

essencial de L. gracilis tem rendimento de 2,5%. Através do CG-MS observou-se que o 

componente majoritário do óleo de L. gracilis é o carvacrol com 32,19%. 
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Resumo 

Para qualquer tipo de trabalho é necessária a realização de uma gestão de Segurança do 

Trabalho eficaz a fim de proporcionar um ambiente seguro e tranquilo aos funcionários. O local de 

trabalho de um operador de caldeiras, inevitavelmente, o expõe a uma série de riscos que se não 

forem controlados da maneira correta poderão causar desde pequenos danos físicos até grandes 

fatalidades em períodos de curto, médio e longo prazo. Com o objetivo de identificar esses riscos, 

foi selecionada a técnica de análise de riscos denominada HAZOP, que juntamente com a Gestão 

em Segurança do Trabalho em áreas de caldeiras, busca compreender o ambiente de trabalho desse 

operador para proporcionar mecanismos de defesa contra qualquer risco possível, pois, dessa 

forma, o operário poderá exercer suas funções com segurança, o que garantirá tranquilidade, 

eficiência e lucratividade. 

Palavras chave: Acidentes; Caldeiras; HAZOP; Riscos. 

 

1. Introdução 

O século XVIII foi marcado por uma intensa Revolução Industrial que começou na Europa 

e rapidamente espalhou-se por todo o mundo. Foi durante esse período que surgiram as primeiras 

máquinas a vapor. Esses aparelhos eram responsáveis pela queima de matérias primas para 

produção do vapor que era utilizado para movimentar motores.  Apesar de prático no que diz 

respeito à produção de energia, o uso desse equipamento aumentou ainda mais a ocorrência de 

acidentes entre os trabalhadores, o que fez surgir, anos depois, uma maior preocupação sobre a 

quantidade e a gravidade dos riscos existentes.  

Com o passar dos séculos, essa máquina evoluiu em diversos aspectos e atualmente é 

conhecida como “caldeira”. Porém, apesar dos avanços tecnológicos, ela ainda é responsável por 

um considerável número de acidentes em diferentes partes do mundo.  

Um exemplo real desse tipo de risco ao trabalhador foi o fato ocorrido em Feira de Santana 

(BA), em janeiro de 2012, quando uma caldeira flamotubular explodiu em uma fábrica de sabão 

deixando três trabalhadores gravemente feridos e um cenário de completa destruição. (Disponível 

em:  http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/01/explosao-deixa-feridos-em-feira-de-santana-

ba.html)  
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 Para o controle e fiscalização dos riscos existentes em áreas de caldeiras, o Ministério do 

Trabalho e Emprego criou uma Norma Regulamentadora específica, a NR 13, que estabelece os 

requisitos técnicos e legais sobre os aspectos mínimos de Segurança e Saúde Ocupacional. Essa 

norma estabelece todos os parâmetros necessários para o mais perfeito estado de funcionamento de 

uma caldeira, visando diminuir e/ou extinguir toda e qualquer possibilidade de riscos de acidentes 

possível. Tal norma foi utilizada como elemento norteador deste projeto, visto que, oferece todas 

as informações e termos legais necessários sobre o bom funcionamento do nosso objeto de 

pesquisa, a caldeira. 

Desse modo, a Gestão em Segurança do Trabalho em áreas de caldeiras tem o objetivo de 

analisar e administrar os riscos existentes no local de trabalho do operador de caldeiras com base 

na observação do trabalhador no exercício de suas funções. A partir da análise crítica são 

fornecidas as informações necessárias para aplicação da técnica de análise de riscos HAZOP. 

“Esta, por sua vez, trata-se de uma técnica de identificação de perigos e operabilidade que consiste 

em detectar desvios de variáveis de processo em relação a valores estabelecidos como normais.” 

(CARDELLA, 1999). Tal técnica foi escolhida para ser explorada neste projeto porque de forma 

simples e eficiente consegue estabelecer todos os parâmetros necessários para proporcionar a 

segurança do trabalhador, do empregador e da empresa de modo geral. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização deste projeto foi a observação do funcionamento 

de uma caldeira, bem como do trabalho feito por seu operador e de entrevistas concedidas pelo 

mesmo. Também foi utilizada a técnica estudo de caso onde é preciso detectar o problema de 

determinada situação, avaliar e desenvolver as medidas cabíveis para resolvê-lo. Por fim, a técnica 

HAZOP foi empregada não apenas para concluir e organizar todos os dados coletados, mas 

também para esquematizar todas as possibilidades de risco existentes com base em palavras- guias 

para os desvios de processo.  

Todas essas técnicas tem o objetivo de estudar e analisar detalhadamente os riscos de 

explosões nas caldeiras sem deixar lacunas para o aparecimento de falhas no processo de operação 

da máquina, pois estas, inevitavelmente, provocariam acidentes. 

 

 

3. Resultados e Discussão 

Com base em pesquisas, na técnica de análise de riscos HAZOP, na NR 13 e no estudo de uma 

caldeira flamotubular específica (localizada em uma fábrica de bebidas na região metropolitana do 

Recife) foram estabelecidos os resultados deste projeto. São eles: 
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 Comprovação da importância do cumprimento das inspeções de segurança dentro dos 

prazos estabelecidos pela Norma Regulamentadora Nº 13; 

 Elaboração de projetos visando à conscientização do trabalhador com relação aos riscos 

existentes em sua área de atuação; 

 Elaboração de palestras na empresa destacando sobre a importância de minicursos para 

capacitação dentro dos prazos estabelecidos pela NR 13; 

 Realização de minicursos para capacitação dos funcionários; 

 Incentivar nos trabalhadores o desejo do constante aperfeiçoamento em suas tarefas, para 

que assim sejam evitados mais riscos de acidentes. 

 

4. Conclusões 

Ainda que seja comprovada a existência de inúmeros riscos, dos tipos mais variados no 

trabalho realizado para operar caldeiras, é difícil encontrar registros de estudos específicos voltados 

para a segurança do trabalhador nessa área. Por isso, a importância desse projeto consta na 

avaliação aprofundada deste assunto.  

Concluí-se então, que o bom funcionamento do sistema de análise de riscos no processo de 

gestão de segurança do trabalho em áreas de caldeiras, beneficia não apenas o operador da 

máquina, com a preservação de sua saúde, mas também a empresa, pois esta não se precisará arcar 

com custos de indenização, nem de grandes reformas por causa de acidentes.  
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Resumo 

Esta pesquisa apresenta os resultados encontrados a partir do subprojeto Vida e trabalho na 

confecção: as representações sociais dos trabalhadores informais do polo de confecções do 

agreste, em Caruaru; que assim como o projeto matriz tem como objeto empírico os trabalhadores 

informais do Polo de confecções do Agreste, na cidade de Caruaru. A pesquisa visa desvendar a 

história de vida e trabalho desses sujeitos e ao mesmo tempo relacionar essas vivências ao conceito 

de representações sociais. Objetiva-se conhecer melhor o dia a dia dos trabalhadores, suas 

conquistas e derrotas, suas opiniões e impressões acerca do trabalho informal para compreender 

porque a informalidade é a relação de trabalho dominante na região. Temos como pressuposto que 

a partir da identificação das representações sociais, podemos levantar hipóteses sobre o porquê de 

o trabalho informal ser tão atraente para algumas pessoas. As análises foram feitas a partir das 

informações coletadas nos depoimentos quando da realização do trabalho de campo. Este último 

foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com trabalhadores da produção de 

confecções em Caruaru. Além da pesquisa empírica esta investigação contou com a revisão 

bibliográfica acerca de temas relacionados ao trabalho, mas, principalmente, com leituras sobre a 

teoria das representações sociais. 

Palavras–chave: informalidade; polo de confecções do agreste pernambucano; representações 

sociais. 

 

1. Introdução 

Temos como objetivo investigar a vida dos trabalhadores que exercem atividades laborais 

vinculadas ao Polo de Confecções do Agreste no município de Caruaru. Almejamos expor os 

sentidos do resultado da interpretação da vivência dos sujeitos acerca de suas atividades laborais, 

realizadas em condições informais, bem como investigar a respeito dos impactos do trabalho 

informal na vida desses sujeitos. 

 A discussão teórica perpassa dois caminhos. Uma revisão bibliográfica a respeito do 

conceito de representações sociais (JODELET, 2001; JOYCHELOVITCH, 2002; MINAYO, 2002; 

SPINK, 2002, 2004); e um breve resgate acerca das transformações no mundo do trabalho 

(PINTO, 2007) para entender onde se encaixa a ideia de informalidade.   
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Objetiva-se, de certa forma, uma repercussão social da pesquisa uma vez que apostamos na 

concepção de que dar a oportunidade para os trabalhadores expressarem suas realidades, 

percepções e representações sobre as relações que vivem no trabalho, poderá instigá-los a 

questionar sua própria condição de vida e trabalho.  

 

2. Aspectos metodológicos 

Este trabalho, de caráter qualitativo, tem como orientações metodológicas a pesquisa 

empírica, com trabalho de campo, e a revisão de literatura acerca da teoria das representações 

sociais. A proposta é a de investigar sobre a trajetória de vida dos trabalhadores informais 

envolvidos com o Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, em Caruaru, para compreender 

como vivenciam e representam as relações de trabalho. Importa saber as trajetórias pessoal e 

profissional, o cotidiano de trabalho, as projeções para o futuro, a opinião sobre realizar um 

trabalho informal ..., enfim, almeja-se apreender as representações sociais que esses trabalhadores 

possuem e expressam a respeito de seu cotidiano de trabalho. Para isso foi realizada revisão 

bibliográfica a respeito das transformações nas formas de organização do processo de trabalho e 

leituras acerca da teoria das representações sociais, na forma de fichamentos, visando buscar 

subsídios para as análises do trabalho de campo.  

Os sujeitos desta pesquisa são, portanto, os trabalhadores informais da produção de 

confecções em Caruaru. No total foram realizadas entrevistas seis (6) entrevistas. Tivemos um 

primeiro momento de trabalho de campo com três (3) entrevistas apenas com mulheres faccionistas 

e depois elaboramos um novo roteiro e assim realizamos mais três entrevistas com proprietárias de 

fabricos/fábricas.  

Os materiais utilizados para o trabalho de campo foram:  roteiro de pesquisa; gravador; 

máquina fotográfica; termo de autorização do uso da imagem e diário de campo.  Como 

procedimento de coleta utilizamos entrevistas em profundidade, semiestruturadas, e observação 

nos locais de produção. Como procedimento de análise de dados seguimos os seguintes passos: 

transcrição da entrevista e análise dos dados a partir das seguintes dimensões: - Perfil; - 

Características do trabalho e do local de produção; - Reflexões acerca do trabalho; - Planos para o 

futuro; - Observações e/ou outras peculiaridades. 

 

 

 

3. Resultados e Discussão 

Identificamos que a teoria das representações sociais tem como base compreender o 

comportamento humano a partir dos processos mentais e ações do homem. Essa teoria propõe uma 

espécie de ligação da Psicologia com as demais áreas das Ciências Humanas e Sociais. A 
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interdisciplinaridade que surge permite explorar a relação entre sociedade e individuo, estudar 

como o individuo influencia aqueles que estão a sua volta, além de estudar como o meio social, por 

sua vez, influencia o individuo. Seguindo as linhas de raciocínio das autoras Spink e Lane (2004), 

é possível entender as representações sociais como uma maneira de relacionar os conhecimentos 

individuais e coletivos. Captar a forma de como o individual penetra no social e como um 

transforma o outro.  

Com base nestas definições e na pesquisa empírica foi possível constatar que o trabalho 

nas confecções é algo de extrema importância para os homens e mulheres que vivenciam essa 

realidade. Verificamos que a maioria dos trabalhadores não tiveram muitas oportunidades de 

estudo nem de trabalho, talvez pela região em que vivem ou pelo fato de praticamente todos da 

família trabalharem com confecção. Isto é, os mais velhos ensinam aos mais novos e a confecção 

cresce e vira uma espécie de tradição familiar. Contudo, acreditamos que mesmo com as várias 

dificuldades e condições de trabalho precárias essas pessoas não veem esta situação de uma 

maneira negativa, pois tudo que elas conseguiram em suas vidas foi a partir da renda com a 

confecção. Também não identificamos que os sujeitos interpretem a informalidade como algo ruim 

para eles, afinal, se os impostos não forem devidamente pagos os salários não sofrem nenhum tipo 

de diminuição no seu valor, certo?  

Mas, é preciso ressaltar que infelizmente, pela falta de informação, muitos trabalhadores 

que aceitam ou até mesmo optam por trabalhar na informalidade, posteriormente sofrem com os 

danos causados por este tipo de situação, como por exemplo, na velhice (aposentadoria), quando 

sofrem algum acidente de trabalho (aposentadoria de incapaz), gravidez (licença e auxilio 

maternidade), entre outros benefícios. A realidade do trabalhador informal da confecção de 

Caruaru nos os possibilita tecer planos de vida a longo prazo, mas acreditamos que esta não seja 

uma realidade exclusiva do Polo de Confecção do Agreste. Importante destacar que mesmo entre 

aqueles que tiveram oportunidade de trabalhar em outras áreas, inclusive com carteira assinada, 

tem aqueles que optaram pela produção de confecções em empreendimentos informais. 

Identificamos que a forma como o trabalho está organizado nos fabricos e confecções 

possui relação com a produção flexível. Cada confecção deve ter o seu produto diferenciado das 

demais, a qualidade e a exclusividade dos modelos são de extrema importância para que certa 

confecção ganhe o cliente. Para que a fábrica entregue seus produtos no prazo estabelecido pelo 

cliente são feitas as subcontratações de facções, isto é, as facções produzem uma parte da peça para 

agilizar a produção e diminuir o número de empregados da fábrica a fim de gerar menos gastos. 

 

4. Conclusões 

Como considerações conclusivas salientamos que um dos maiores motivos para as pessoas 

preferirem estar na informalidade é que a informalidade é bem mais barata, o que facilita a sua 

naturalização. Desta forma eles preferem trabalhar sem pagar nenhum imposto, até porque a 
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fiscalização quanto à informalidade não é nem um pouco rígida e “tecnicamente” a informalidade 

não as impede de nada, tudo que um negócio formal faz um informal também faz, como por 

exemplo, comprar tecidos, aviamentos e negociações.  

Podemos concluir que os trabalhadores informais da produção de confecções de Caruaru 

representam seu trabalho de uma maneira bastante positiva, apesar de reconhecerem que o ritmo 

em que vivem é bem intenso e cansativo, porem lhes proporciona um resultado muito gratificante, 

pois desta forma é que eles conseguem o dinheiro para sobreviver, criar seus filhos e levar uma 

vida digna. Observamos que os trabalhadores se sentem realizados com o seu trabalho, se 

reconhecem como profissionais da costura e o fato do trabalho ser informal não interfere nada em 

suas representações. O trabalho com costura representa tudo na vida desses sujeitos, a 

informalidade está tão naturalizada que praticamente e simbolicamente ser formalizado não 

significa nada. Nesse sentido, conjecturamos que nossas conclusões podem servir de aporte para 

políticas públicas que visem à diminuição e conscientização acerca do trabalho informal.  
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Resumo 

Uma chaminé solar é uma usina de energia renovável. Uma grande estufa aquece o ar no 

seu interior, que escoa em direção ao centro, onde existe uma torre com turbinas em sua base. Ao 

subir pela torre, o ar movimenta as turbinas, convertendo energia cinética em energia elétrica. Este 

trabalho utilizou alguns modelos matemáticos encontrados na literatura científica que visam 

explicar o princípio de funcionamento da Chaminé Solar. Os modelos matemáticos são 

reproduzidos e validados, comparando os resultados apresentados nos artigos com os resultados da 

reprodução. Após sua validação, os modelos matemáticos foram utilizados considerando as 

dimensões de chaminés solares de pequena e média-escala construídas cujo desenvolvimento e 

resultados aferidos foram encontrados na literatura científica. Os resultados obtidos para cada 

modelo são comparados entre si, afim de verificar qual modelo apresenta resultados mais próximos 

aos dados aferidos nas plantas. 

Palavras–chave: Chaminé solar, modelo matemático, energia solar. 

 

1. Introdução 

Dentre as várias tecnologias disponíveis, encontra-se a usina de energia solar por corrente 

de ar ascendente (solar updraft tower power plant), também chamada de torre ou chaminé solar, 

Fig. 1. Ela apresenta-se como uma opção viável, pois utiliza a energia solar, fonte inesgotável e 

limpa, utilizando uma tecnologia simples e robusta em um processo de transferência de calor para 

gerar energia elétrica.   

Uma chaminé solar consiste de uma grande estufa, ou coletor, levemente inclinada em 

direção ao seu centro, onde localiza-se uma torre com turbinas na sua base. O ar que é aquecido 

pelo efeito estufa escoa radialmente pelo coletor. No centro, a torre interliga o ambiente dentro da 

estufa com o ambiente de fora, a diferença de pressão existente entre os dois meios faz com que o 

ar seja sugado pela base da torre. Ao subir pela torre, o ar movimenta turbinas eólicas situadas em 

sua base, gerando energia elétrica.  
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Figura 1. A esquerda, o esquemático de uma chaminé solar (Koonsrisuk & Chitsomboon 2013). E a direita, 

o protótipo de Manzanares, Espanha (Schlaich et al 2005). 

 

2. Materiais e Métodos  

Este trabalho utilizou alguns modelos matemáticos encontrados na literatura científica que 

visam explicar o princípio de funcionamento da Chaminé Solar. Para resolver os modelos 

matemáticos, foram implementados programas computacionais, criados no software livre Scilab. 

Os modelos matemáticos são reproduzidos e validados, comparando os resultados apresentados nos 

artigos com os resultados da reprodução. Após sua validação, os modelos matemáticos foram 

utilizados considerando as dimensões de chaminés solares de pequena e média-escala construídas 

cujo desenvolvimento e resultados aferidos foram encontrados na literatura científica. Os 

resultados obtidos para cada modelo são comparados entre si. Tal processo possibilita avaliar qual 

modelo matemático melhor se adequa ao funcionamento de protótipos de pequena e média escala, 

sendo que tal modelo, por extrapolação, possivelmente apresentará resultados aceitáveis quando 

aplicado a uma planta de maior escala. 

 

3. Resultados e Discussão 

 A seguir, um breve resumo dos modelos matemáticos analisados: 

 Modelo I - Design of commercial solar updraft tower systems – Utilization of solar 

induced convective flows for power generation. O modelo proposto pelo (Schlaich et al 

2005) é ideal para uma rápida análise das características da chaminé solar, onde podemos ver 

as relações entre as variáveis que constituem a planta. Contudo, o modelo é simplificado e não 

apresenta resultados, impossibilitando a validação da reprodução dos cálculos. 

 Modelo II - The potential of Solar Chimney for application in rural areas of developing 

countries. O modelo não considera a torre, pois segundo os autores (Onyango & Ochieng 

2006), a maior parte da energia que entra no sistema é perdida na expansão do ar devido a 
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pequena diferença de pressão causa pela torre, antes mesmo de chegar na turbina. Seus 

resultados mostram que toda planta apresenta um valor de limiar, a partir do qual sua potência 

aumenta exponencialmente, semelhante a curva característica de um diodo. Este valor de limiar 

é tido como uma relação adimensional entre as temperaturas do solo, da cobertura e da massa 

de ar. 

 Modelo III - The optimization of performance of a small-scale prototype Solar Chimney 

Power Plant. O modelo foi desenvolvido por (Gholamalizadeh & Mansouri 2011) para prever 

a performance de um protótipo de pequena escala construído em Kerman, Irã. Quando aplicado 

ao protótipo de Manzanares, o modelo apresenta erros maiores em períodos de baixa insolação. 

Tais erros se devem ao fato do modelo ser elaborado para prever a performance da planta sob 

irradiação solar direta, além de utilizar uma velocidade média do vento para diferentes horas 

do dia, enquanto os dados medidos apresentam variações.  

 Modelo IV - Mathematical modeling of solar chimney power plants. (Koonsrisuk & 

Chitsomboon 2013) apresentam um modelo mais detalhado, com inclusão de variáveis como 

variação na densidade, pressão e temperatura. O coletor, chaminé e turbina são modelados em 

conjunto, utilizando técnicas de interação para resolver o modelo matemático. 

 Modelo V - Design of a solar chimney to generate electricity employing a convergent 

nozzle. O artigo cobre o desenvolvimento de um protótipo de pequena escala a ser construído 

em Botswana (Coetzee 1999), o qual usará pedras para armazenamento de energia térmica e 

uma válvula converte para incrementar a velocidade do vento. O modelo desenvolvido 

apresenta cálculos para a construção da turbina, incidência de radiação solar direta e difusa em 

diferentes periodos de tempo bem como perdas de calor. 

 Modelo VI - Design, construction and performance test of a small solar chimney power 

plant. O artigo apresenta o desenvolvimento teórico e prático de um protótipo em pequena 

escala e com baixo custo construído em Rajshahi, Bangladesh (Sakir et al 2014). A coleta de 

dados revelou que o protótipo apresentou um comportamento semelhante ao encontrado nos 

protótipos de maiores dimensões encontrados na literatura cientifica. Além disto, os dados 

coletados apresentaram resultados superiores ao preditos pelo modelo matemático. 

A Fig. 2 exibe a validação de alguns dos modelos. Na Fig. 3 a esquerda e na Tab. 1, os 

modelos são comparados entre si para uma planta com as mesmas dimensões do protótipo de 

média-escala construído em Manzanares, Espanha (Schlaich et al 2005). Na Fig. 3 a direita, os 

modelos são comparados com o protótipo de Gainesville, Florida, EUA (Pasumarthi & Sherif 

1998). Em geral, os modelos apresentam resultados acima dos valores medidos. Isto deve-se a 

alguns modelos não incluírem as perdas no sistema. Além disso, não foi possível obter todos os 

dados necessários dos protótipos para simulação através dos modelos. Na Tab. 1 o Modelo V não 

apresenta velocidade com turbina, e sua potência gerada é cinética, e não elétrica, e por isto ele não 

está presente na Fig. 3. E na Fig. 3, os Modelos II e V não aparecem pois não é possível obter a 

potência gerada nem a velocidade do vento em função da irradiação solar incidente. 
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Figura 2. Validação de alguns modelos matemáticos. Em cima, a esquerda, o Modelo II e a direita o Modelo 

III. Em baixo, a esquerda, o Modelo V e a direita o modelo IV. 

 

Figura 3. A esquerda, os modelos comparados entre si para o prototipo de Manzanares. E a direita, 

para o prototipo de Gainesville. 
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Tabela 1. Comparação entre os modelos matemáticos e os dados aferidos no protótipo de 

Manzanares, em 1 de Setembro de 1989. 

 Velocidade do vento 

sem turbina (m/s) 

Velocidade do vento 

com turbina (m/s) 

Potência elétrica  

Ẇ (kW) 

Manzanares - 8,1 48,4 

Modelo I 15,97 - 85,83 

Modelo II 1,21 23,84 51,00 

Modelo III - 9,22 63,54 

Modelo IV 12,61 7,98 50,85 

Modelo V 15,47 - 78,18 

Modelo VI 13,35 - - 

 

 

 

4. Conclusões 

Em comparação com os demais modelos, o Modelo III mostrou resultados mais próximos 

com os dados medidos, tanto para velocidade do vento quanto para a energia extraída, como 

mostrado na Figuras 8 e 9. Apresentando bons resultados para toda a gama de variação na radiação 

solar. De acordo com (Gholamalizadeh & Mansouri 2011), o modelo diverge em cerca de 5,36% 

para os períodos de alta insolação, acima de 800 W/m². Estes valores tendem a aumentar com uma 

menor insolação, o que resulta em erros de 13,41% para insolação entre 300 e 500 W/m². O autor 

explica que esses erros são devidos principalmente ao modelo utilizar irradiação solar direta para 

prever o desempenho da chaminé solar. Para minimizar os erros no modelo de (Gholamalizadeh & 

Mansouri 2011), a radiação solar direta e difusa pode ser conseguida usando-se o modelo de 

(Coetzee 1999), que tem um cálculo sólido de radiação incidente, considerando ainda as perdas de 

calor. A fim de melhorar o estudo sobre a chaminé solar, o modelo de (Koonsrisuk & Chitsomboon 

2013) pode ser utilizada para verificar a variação da pressão e da densidade do ar ao longo da 

planta. Juntamente com o Modelo III, eles apresentam uma boa fonte de estudo para a construção 

de um protótipo de pequena escala, uma vez que podem escalar seus resultados para uma planta de 

média escala com uma boa exatidão.  
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Resumo 

A bacia hidrográfica do Ipojuca, inserida em um país como o Brasil, que possui grande 

extensão territorial e carência de informações adequadas de seus recursos naturais e seu território, 

possui sérios problemas de poluição hídrica. Isto se deve ao lançamento de efluentes domésticos e 

industriais sem o devido tratamento, os quais têm contribuído para elevar à degradação da 

qualidade das águas. Dentro desse contexto, o presente projeto de pesquisa buscou estruturar um 

Sistema de Informações Geográficas-SIG com o objetivo de georreferenciar os grandes 

empreendimentos licenciados, que atuam como possíveis fontes potencialmente poluidoras, e os 

dados de monitoramento sistemático da qualidade da água. A metodologia aplicada inclui a 

obtenção dos dados através de órgãos ambientais do Estado e o tratamento e manipulação das 

informações em ambiente computacional de SIG. Os resultados obtidos afirmam a importância do 

gerenciamento dos dados em Sistema de Informações Geográficas quando se trata da gestão dos 

recursos hídricos, tornando mais fácil a visualização e o acompanhamento da qualidade hídrica na 

bacia.  

Palavras–chave: bacia do Ipojuca; qualidade da água; sistema de informações geográficas  

 

1. Introdução  

 Como parte importante na organização das sociedades, a observação e a representação 

gráfica de informações constitui um dos mais antigos instrumentos de planejamento. Hoje, com a 

crescente necessidade de monitoramento da superfície da Terra e das atividades desenvolvidas pelo 

homem, tornou-se possível armazenar e apresentar tais informações em ambiente computacional, 

abrindo espaço para o aparecimento dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) (BARBOSA 

& CARVALHO, 2008).  

 Para o gerenciamento dos recursos hídricos, mais especificamente da qualidade da água, os 

SIG têm se tornado ferramenta auxiliar e, muitas vezes, imprescindíveis para a construção de 

indicadores, fundamentados em análises geográficas, além de coletar, armazenar, recuperar, 

transformar e visualizar dados. Esta tecnologia tem sido alvo crescente de utilização no 

planejamento ambiental com forte adesão na gestão dos recursos hídricos.  

 A bacia hidrográfica do rio Ipojuca, objeto de estudo desta pesquisa, que está inserida no 

Estado de Pernambuco, possui sérios problemas de poluição hídrica. O lançamento de efluentes 

domésticos e industriais sem o devido tratamento tem elevado à degradação da qualidade de suas 
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águas, tornando-as impróprias para diversos fins e, assim, prejudicando seus usos múltiplos (PE-

SRHE, 2010).    

 A partir do exposto e da importância da bacia para o Estado, a espacialização de fontes de 

poluição e o efetivo acompanhamento da qualidade da água em ambiente de sistema de 

informações geográficas permite gerenciar a evolução da qualidade hídrica da bacia, e com isto, 

direcionar ações de fiscalização na tentativa de minimizar os efeitos da poluição podendo ajudar os 

gestores públicos na proteção e conservação dos recursos hídricos.    

 Portanto, o presente projeto de pesquisa buscou estruturar um SIG no qual fosse possível 

gerar um banco de dados de qualidade da água, bem como, de uso e ocupação do solo com 

informações espacializadas da bacia do rio Ipojuca, contemplando o georreferenciamento dos 

grandes empreendimentos licenciados, que podem atuar como possíveis fontes potencialmente 

poluidoras.  

 

2. Materiais e Métodos  

 O banco de dados do SIG foi estruturado com os resultados do monitoramento sistemático 

da qualidade da água e as coordenadas dos empreendimentos licenciados obtidos, respectivamente, 

junto à Agência Estadual do Meio Ambiente – CPRH e a Agência Pernambucana de Águas e 

Climas – APAC. Após o levantamento e tratamento dos dados em planilhas de Excel, decorreu-se 

a estruturação das informações em ambiente SIG, através da utilização do software ArcGis versão 

10.1, da empresa americana Esri, obtido pelo Campus Recife para a pesquisa. Também foram 

obtidas imagens do entorno dos principais reservatórios da bacia através do Google Earth. O mapa 

de uso e ocupação do solo também foi obtido, através da Secretaria de Recursos Hídricos e 

Energéticos de Pernambuco, sofrendo alguns ajustes em sua tabela de atributos para que as classes 

de uso e ocupação do solo estavam classificadas nas unidades utilizadas pelo Plano Diretor de 

Recursos Hídricos – PDRH (2002) fossem modificadas para as classes do Manual IBGE (2006). 

Também foram inseridos no SIG, dados de saneamento e população dos municípios do Estado, 

cujas fontes são da Base de Informações do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE e 

obtido através do site da a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco- 

Condepe/Fidem.  

 

 

3. Resultados e Discussão  

 Os empreendimentos licenciados foram georreferenciados, ou seja, atrelados a um sistema 

de coordenadas, para que fosse possível a incorporação ao banco de dados do SIG proposto. Estes, 

por sua vez, podem atuar como possíveis fontes potencialmente poluidoras, ao lançarem seus 

efluentes industriais sem o devido tratamento, contribuindo diretamente na degradação da 



 

487 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

qualidade da água dos corpos hídricos da bacia. Desta forma, é de grande relevância a localização 

espacial dessas informações, em um banco de dados de qualidade da água.  

 Aliado a essas informações destacam-se aos dados de uso e ocupação do solo na bacia, 

tratados e estruturados para compor o banco de dados do SIG. Com as modificações realizadas, as 

informações de uso e ocupação do solo na bacia estão classificadas de uma forma mais compactada 

e abrangente, conferindo mais objetividade aos dados, visto que a descrição do uso e ocupação do 

solo é de suma importância para o planejamento da gestão de uma bacia hidrográfica como a do rio 

Ipojuca, na qual estão inseridas sedes de importantes municípios no âmbito do Estado, tais como 

Caruaru, Gravatá e Bezerros.  

 Realizar diagnósticos das condições de saneamento dos municípios constitui-se um 

importante instrumento no que diz respeito à identificação dos problemas da bacia hidrográfica e 

consequente minimização da degradação da qualidade das águas. Desta forma, com os dados 

obtidos e tratados, tornou-se possível a espacialização dessas informações, que contemplam dados 

referentes ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, ao destino do lixo e aos dados de 

população total, permitindo não somente o conhecimento dos dados, mas também, e 

principalmente, o conhecimento dos dados associado a uma visualização diferenciada, facilitando a 

compreensão das informações em apenas “um clique”, conforme figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a finalização das atividades foi concluída a estruturação do GDB (Geodatabase), que 

contempla todas as informações estudadas, tratadas e manipuladas pelo presente projeto de 

pesquisa. Vale ressaltar que os resultados foram apresentados apenas para dois reservatórios, no 

entanto o GDB foi estruturado para todos os pontos monitorados sejam em rios ou em 

reservatórios, conforme pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 4 - Arquivo shapefile com dados de saneamento e população dos municípios, em destaque 

município de Pesqueira. 
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4. Conclusões 

Conclui-se a importância do gerenciamento dos dados em Sistema de Informações 

Geográficas quando se trata da gestão dos recursos hídricos, pois o desenvolvimento de um SIG 

traz consigo a possibilidade de armazenar, recuperar, transformar, visualizar e analisar dados 

referentes à bacia estudada na consequente degradação da qualidade da água, aliada a análise 

espacial do uso e ocupação do solo na bacia e das possíveis fontes potencialmente poluidoras. 
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Resumo 

As usinas de processamento de cana-de-açúcar para produção de etanol e do açúcar trazem 

consigo uma vasta gama de resíduos, que geram diversos resíduos industriais, como por exemplo, a 

cinza de bagaço de cana-de-açúcar. Assim, buscou-se estudar cientificamente a viabilidade técnica 

do emprego da cinza de bagaço de cana-de-açúcar como substituto de parte do cimento na dosagem 

de argamassas, com o intuito de diminuir a quantidade de resíduos dispostos na natureza. Assim 

procurou-se avaliar a durabilidade destas argamassas ao ataque de águas sulfatas. Inicialmente foi 

realizada a preparação da cinza, para então a sua caracterização quanto à granulometria e massa 

específica, para então moldar as argamassas e dar início aos ensaios acelerados ao ataque de 

sulfatos. A caraterização da cinza analisada mostrou-se com características similares às estudas na 

revisão bibliográfica. 

Palavras–chave: Cana-de-açúcar; cinza; resistência mecânica; trabalhabilidade. 

 

1. Introdução 

De acordo com LIMA et al. (2009) e CORDEIRO et al. (2009), o resíduo da queima do 

bagaço é a cinza, e esta constituída basicamente de sílica (SiO2). A cinza do bagaço de cana-de-

açúcar é passível de ser reciclada ou reutilizada em atividades mais nobres do que a fertilização em 

lavouras, uma vez que já não possui propriedades específicas para esse fim. Devido as suas 

características químicas e físicas, esse resíduo apresenta grande possibilidade de ser utilizado como 

material de carga, substituindo a areia em produtos de natureza cimentícia, ou como adição 

pozolânica em substituição ao cimento Portland a fim de se produzir materiais de construção. 

Segundo MACEDO (2009), as características das CBC são influenciadas pelas condições 

de queima e até mesmo pela moagem, ele compilou diversos terrores de SiO2 das cinzas do bagaço 

de cana-de-açúcar, mas as principais diferenças entre as cinzas ocorrem nas características 

mineralógicas.  

Na pesquisa de CASTRO et al. (2012) foi feita adição de cinza de cana-de-açúcar nas 

argamassas, porém, sem o processo de moagem, procurando conseguir um processo mais 

sustentável analisando os tempos de mistura na betoneira para redução de partículas e a 

porcentagem de massa do cimento substituída. CASTRO et al. (2012) utilizaram um traço de 
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concreto 1:5, com substituição de 5%, 10%, 15% e 20% (em relação à massa) de cimento CP-V 

ARI pelo CBC, e comparou a uma argamassa de referência (sem substituição). O pesquisador 

realizou ensaios de resistência à compressão e tração, absorção de água e módulo de elasticidade 

das misturas aos 28 e 60 dias, também analisou os tempos de mistura, já que a CBC não foi moída 

procurando utilizar o material de uma forma mais sustentável. 

De acordo com a NBR 5739:2007, CASTRO et al. (2012) realizou o ensaio de resistência à 

compressão aos 28 e 60 dias de idade, e obteve como resultado aos 60 dias de idade um 

decréscimo de aproximadamente 8% na resistência à compressão do concreto para  os teores de 5% 

e 15%, no entanto aumentando o teor para 20% a variação entre eles foi mínima (Figura 1). 

 

Figura 1. Curva de resistência à compressão aos 60 dias de idade, baseado nos dados obtidos pro CASTRO 

et al. (2012). 

CASTRO et al. (2012) comprovou que aos 60 dias de idade, mesmo o concreto de 

referência demonstrando maior resistência à compressão do que os concretos com adição de CBC, 

o traço com 15% de CBC (com 5 minutos e com 10 minutos de mistura), há um ganho de 

resistência mesmo a curva sugerindo sua perda. 

 

 

 

2. Materiais e Métodos 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizada neste estudo é proveniente da usina 

localizada na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Durante o processo de queima do bagaço da 

cana-de-açúcar, há a geração de cinzas residuais. Uma amostra é da cinza no estado seco recolhida 

diretamente da caldeira de queima do bagaço de cana-de-açúcar, a qual nos iremos utilizar. A outra 
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amostra é da cinza no estado úmido, pois a água utilizada na lavagem da cana-de-açúcar é utilizada 

para lavar os compartimentos da caldeira onde se acumula a cinza. 

Inicialmente as amostras de cinza de bagaço de cana-de-açúcar foram separadas em lotes e 

peneiradas, secas em estufa e calcinadas, para então serem caracterizadas em relação a sua massa 

específica e granulometria. 

Inicialmente as amostras da cinza foram peneiradas manualmente na peneira de abertura 

2,4 mm, por aproximadamente 30 segundos. O material descartado, o qual ficou retido na peneira 

de abertura 2,4 mm, foi de 1,63 kg. O restante do material, que passou na peneira de abertura 2,4 

mm, totalizando 11, 99 kg, foi seco em estufa a 100º C durante 24 horas. 

Depois de seco em estufa, o material foi dividido em quatro amostras de 3kg 

(aproximadamente) cada uma. Uma das amostras, denominada CBCAN (cinza do bagaço de cana-

de-açúcar “in natura”), foi separada para realizar o peneiramento na série normal de peneiras para 

determinar a sua composição granulométrica. 

Após o peneiramento da CBCAN na série normal de peneiras, obteve-se 0,89 kg de 

material passante na peneira de abertura 0,3 mm, o qual foi utilizado para a realização do ensaio de 

determinação da massa específica da cinza no frasco de Le Chatelier. O material que ficou retido 

na peneira de abertura 0,3 mm, 2,15 kg da amostra de CBCAN, foi divido em três amostras de 0,7 

kg aproximadamente e acrescentados as outras três amostras iniciais de 3 kg. Resumindo, temos: 

- Amostra 1 (CBCAN) com 0,89 kg de cinza; 

- Amostra 2 (CBC600) com 3,7 kg de cinza; 

- Amostra 3 (CBC700) com 3,7 kg de cinza; 

- Amostra 4 (CBC800) com 3,7 kg de cinza.  

A etapa seguinte foi a calcinação das amostras. A amostra 2 foi calcinada na mufla à 600ºC 

durante 3 horas. Ao final das 3 horas, a cinza foi retirada imediatamente e depositada em uma 

bandeja metálica para o resfriamento em temperatura ambiente. 

A amostra 3 foi calcinada na mufla à 700º C durante 3 horas, e a amostra 4 foi calcinada na 

mufla à 800º C durante 3 horas, seguindo o mesmo procedimento da amostra 2.  

Depois deste tratamento de calcinação das amostras, o próximo passo seria a moagem das 

mesmas, para então fazer a moldagem dos corpos de prova de argamassas. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Ensaio de granulometria 

Para a construção da curva granulométrica, foram utilizados os valores das aberturas das 

peneiras da série normal e os valores da porcentagem retida e acumulada (%). Estes valores foram 
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plotados no Software Microsoft Excel, obtendo-se a curva granulométrica da amostra CBCAN 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Curva granulométrica da amostra de CBCAN. 

3.1. Ensaio de determinação da massa específica 

3.1.1. CBCAN 

Para obtenção de maior precisão nos resultados, o ensaio foi realizado com seis amostras 

da cinza de CBCAN passante na peneira de abertura de 0,3 mm. Todos os valores obtidos nos seis 

ensaios seguem na Tabela 1. 

Tabela 1. Resultados obtidos para as seis amostras de CBCAN. 

Dados 
CBCAN 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Massa específica ( ) 1,75 g/mL 2,07 g/mL 2,26 g/mL 

 

Dados 
CBCAN 

Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

Massa específica ( ) 2,46 g/mL 2,55 g/mL 2,49 g/mL 

 

3.1.2. CBC600 

O procedimento utilizado foi o mesmo já descrito anteriormente. Lembrando que trata-se 

da amostra de cinza do primeiro lote calcinada a 600°C (Tabela 2). 

Tabela 2. Resultados obtidos para as amostras de CBC600. 

Dados 
CBC600 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Massa específica ( ) 2,46 g/mL 2,50 g/mL 2,53 g/mL 2,56 g/mL 
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3.1.3. CBC700 

O procedimento utilizado foi o mesmo já descrito anteriormente. Lembrando que trata-se 

da amostra de cinza do primeiro lote calcinada a 700°C (Tabela 3). 

Tabela 3. Resultados obtidos para as amostras de CBC700. 

Dados 
CBC700 

Amostra 1 Amostra 2 

Massa específica ( ) 2,58 g/mL 2,56 g/mL 

 

3.1.4. CBC800 

O procedimento utilizado foi o mesmo já descrito anteriormente. Lembrando que trata-se 

da amostra de cinza do primeiro lote calcinada a 800°C (Tabela 4). 

Tabela 4. Resultados obtidos para as amostras de CBC800. 

Dados 
CBC800 

Amostra 1 Amostra 2 

Massa específica ( ) 2,59 g/mL 2,58 g/mL 

 

 

 

4. Conclusões 

Como observado na Figura 2, amostra de CBCAN trata-se de uma cinza que possui uma 

granulometria média. Isso pode ter ocorrido por esta amostra apresentar pouca contaminação por 

areia e pequenos galhos, pois trata-se da cinza da caldeira. 

A massa específica obtida para a amostra de CBCAN, através do método do frasco de Le 

Chatelier, foi de 2,26 g/mL, semelhante ao de outros trabalhos publicados. 
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Resumo 

Diversas são as formas de erosão hídrica do solo. A erosão em entressulcos é uma das 

formas maisdanosas, pois remove a camada mais superficial do solo, onde se encontram a matéria 

orgânica, os nutrientes e os insumos agrícolas, que favorecem a produção agrícola, alterando 

também as condições para ocorrência dos processos microbianos que se refletem na fertilidade do 

solo, pela decomposição do material orgânico, disponibilizando os nutrientes para as plantas. Os 

resíduos, quando mantidos sobre a superfície do solo, evitam o impacto direto das gotas de chuva, 

prevenindo a desagregação e mantendo elevadas as taxas de infiltração de água no solo, além de 

reduzir, substancialmente, a velocidade de escoamento superficial. O objetivo deste plano de 

trabalho é avaliar o comportamento das taxas de perdas de solo, taxas de desagregação e a 

erodibilidade dos solos em estudo decorrentes de chuvas simuladas em função da aplicação de 

cobertura morta na superfície do solo para o estudo da erosão em entressulcos. As chuvas artificiais 

serão aplicadas em laboratório onde ocorrem as práticas de conservação do solo do IFPE campus 

Vitória de Santo Antão, constituindo-se na avaliação das taxas de erosão obtidas sob chuvas 

simuladas em parcelas na forma de bandejas metálicas. Dentre alguns cálculos já realizados está 

sendo observando uma perda de solo média em torno de 0,09 t ha
-1

 para os tratamentos com 300 g 

m
-2

 de cobertura de Amendoim forrageiro. No solo descoberto, que serve como referência para 

obtenção das máximas perdas de solo, tem-se observado uma perda de solo média de 2,65 t ha
-1

. 

Concluindo que a redução das perdas de solo com a presença de cobertura sobre o solo, chegou a 

96%. 

Palavras chave: simulador de chuvas, erodibilidade, erosão 

 

 

 

1. Introdução 
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O processo de erosão hídrica do solo envolve a desagregação de partículas do solo pelo 

impacto das gotas de chuva, o transporte e consequentemente sua deposição, pelo escoamento 

superficial da água sobre o solo. Este escoamento ocorre na forma de fluxo laminar raso o que 

caracteriza a erosão em entressulcos (Bezerra & Cantalice, 2009). 

A erosão em entressulcos apresenta-se como um escoamento difuso sobre a superfície do 

solo (CANTALICE et al., 2005), sendo essencialmente independente da erosão em sulcos, 

ocorrendo em pendentes relativamente curtas e geralmente orientadas segundo o microrelevo 

superficial (CANTALICE, 2002). A erosão em entressulcos pode ser vista como a combinação de 

dois diferentes processos: 1) desagregação da massa do solo pelo impacto das gotas de chuva e 

pelo fluxo em entressulcos; 2) o transporte do solo desagregado pelo escoamento em entressulcos, 

que parece não ter capacidade de transportar todo o sedimento produzido pelo impacto das gotas de 

chuva, com ou sem influência do impacto das gotas sobre o escoamento em entressulcos. A 

formação de um selo superficial durante a chuva, em solo descoberto, reduz a taxa de infiltração de 

água no solo, resultando em uma maior taxa de enxurrada e erosão. 

 

2. Materiais e Métodos  

Na condução do experimento as chuvas foram aplicadas utilizando-se um simulador de 

chuvas de um bico, construído no Laboratório de Conservação do Solo do Departamento de 

Agronomia da UFRPE. As chuvas foram produzidas por um bico aspersor tipo Veejet 80-150 com 

diâmetro interno de 12,7 mm, fabricado pela Spraying System Company. O bico fica a 3,1 m acima 

da superfície do solo, operando a uma pressão de serviço constante de 41 KPa na saída da água no 

bico. O mesmo foi abastecido através de uma bomba submersa colocada em um reservatório de 

água de 1000 L. 

As intensidades médias das chuvas simuladas foram determinadas através de um conjunto 

de 10 pluviômetros, colocados ao acaso ao lado da área útil das parcelas experimentais. As taxas de 

perdas de solo e a concentração de sedimentos foram determinadas pela pesagem do material que 

será coletado durante 10 segundos em sacos plásticos com capacidade de 1 L, em intervalos de 3 

minutos.  

O solo utilizado foi coletado nos municípios de Barreiros Zona da Mata Sul Litorânea de 

Pernambuco e Belo Jardim Agreste Central de PE. Os tratamentos aplicados foram às doses de 

cobertura morta de 100; 200 e 300 g m
-2

 de resíduos de Amendoim Forrageiro, para uma 

declividade de 5%. O resíduo de matéria seca da parte aérea da cultura foi pesada colocando-se 

10% a mais da dosagem recomendada, sendo posteriormente cortada em fragmentos de 2 a 3 cm, 

para uma melhor acomodação. A distribuição da palha na parcela foi de forma homogênea. Tendo 

um total de 3 repetições para cada tratamento. 

Os ensaios foram realizados no IFPE campus Vitória de Santo Antão, constituindo-se na 

avaliação das taxas de erosão obtidas sob chuvas simuladas em parcelas na forma de bandejas 
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metálicas confeccionadas em chapas de zinco com as dimensões de 1,0 m de comprimento, 0,5 m 

de largura e 0,1 m de profundidade, sendo a maior dimensão no sentido do declive, e a extremidade 

inferior delimitada por uma calha coletora.  

 

3. Resultados e Discussões 

As intensidades médias das chuvas estão em torno de 49,59 mm h
-1

, observado nas leituras 

dos pluviômetros, mostrando que as chuvas são uniformes e apresentam o mesmo padrão de 

intensidade média, o que acarreta numa análise mais real das comparações entre as chuvas testadas.  

 Com relação as taxas de cobertura do solo, com quantidades determinadas de Amendoim 

Forrageiro por parcela, observou-se um retardamento no início do escoamento nos dados coletados, 

quando comparados com o solo completamente descoberto, que evidenciará as máximas perdas de 

solo para estes eventos de chuva. 

Dos dados já analisados verifica-se uma perda de solo média em torno de 0,09 t ha
-1

 para 

os tratamentos com apenas 300 g m
-2

 de cobertura de Amendoim Forrageiro Figura 2, o que 

visualmente mostra uma cobertura do solo acima dos 85%. No solo descoberto, que serve como 

referência para obtenção das máximas perdas de solo, tem-se observado uma perda de solo média 

de 2,65 t ha
-1

, para uma intensidade média de chuva em torno de 49 mm h
-1

. Esses resultados 

preliminares corroboram com os resultados obtidos por Bezerra (2003). 

 Este resultado evidencia a importância da cobertura morta para proteger o solo contra os 

efeitos nocivos do impacto das gotas de chuva e do escoamento superficial. Dos valores 

determinados podemos observar uma redução de 96,60% de perda de solo.  

 

4. Conclusões 

Os resultados iniciais obtidos neste trabalho permitem concluir que: 

1. A presença de cobertura morta com a cultura do amendoim forrageiro reduziu em 

96,60% as perdas do solo, por escoamento superficial; 

2. A utilização de simuladores de chuva auxilia a predição de perdas de solo, 

possibilitando a avaliação mais rápida dos processos erosivos, permitindo a avaliação 

de tipos de manejo do solo, da cobertura e de sistemas de controle de erosão. 
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Resumo 

A correção da fertilidade do solo promove a diminuição da acidez aumentando a 

disponibilidade dos nutrientes para as plantas. O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

analisar a espacialização da necessidade de calagem (NC) em área sob cultivo de goiaba nas 

profundidades de 0,0-0,10m e 0,10-0,20m. O experimento foi conduzido em malha regular com 

dimensão de 50m x 50m, totalizando 36 pontos espaçados 10m. Análises estatísticas e 

geoestatística foram realizadas a fim de analisar a variabilidade espacial dos atributos químicos do 

solo em estudo. Os atributos avaliados apresentam forte e moderada dependência espacial nas duas 

profundidades. A área apresenta uma necessidade de calagem média nas duas profundidades. 

Palavras–chave: geoestatística; variabilidade espacial; manejo do solo; calagem. 

 

1. Introdução 

A correção da fertilidade do solo é uma prática indispensável na diminuição da acidez, 

reduzindo os efeitos tóxicos dos elementos e fornecendo os elementos essenciais para o 

metabolismo das plantas. O conhecimento da distribuição espacial dos atributos do solo em 

determinada área pode aperfeiçoar as aplicações localizadas de corretivos e fertilizantes, 

melhorando o controle do sistema de produção das culturas (Silva, 2006). 

O uso de métodos geoestatísticos contribui para mostrar que o manejo adotado no solo 

influencia a variabilidade espacial de forma diferente (Silva, 2006), possibilitando a interpretação 

dos resultados com base na estrutura da variabilidade natural dos atributos avaliados. Com base no 

exposto, este estudo tem como objetivo analisar a espacialização da necessidade de calagem (NC) 

em área sob cultivo de goiaba no Campus Barreiros, utilizando ferramentas da estatística e da 

geoestatística na análise dos dados.  

 

 

2. Materiais e Métodos 

O experimento foi realizado no IFPE/Campus Barreiros, entre as coordenadas 08°49‟00‟‟ 

(S) e 35°11‟40‟‟ (WGr). Segundo Köppen-Geiger, o clima predominante na região é do tipo 
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tropical (As), com precipitação média anual de 1.500 mm e temperaturas médias anuais entre 25º 

C. As amostras de solo foram coletadas em 36 pontos espaçados 10 m com trado tipo sonda nas 

profundidades de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m em amostragem regionalizada para determinação da 

necessidade de calagem (NC) pelo método da saturação por bases (QUAGGIO, 1983). Sendo a NC 

em t ha
-1

 (Equação 1).  

NC = [CTC*(V2 – V1)/ 100] *f                    equação (1) 

em que: CTC (capacidade de troca de cátions a pH 7,0 (T = SB + (H+Al))); H+Al (acidez 

potencial); V1: valor da saturação das bases trocáveis do solo, em porcentagem, antes da correção. 

(V1 = SB/T*100); SB (Soma de bases trocáveis (Ca
2
+Mg

2
+K)); V2 (Valor da saturação de bases 

trocáveis que se deseja); f (fator que corrige a dose recomendada para o calcário comercial: 

(100/PRNT)); PRNT (poder relativo de neutralização total (%)). 

A normalidade dos dados foi verificada pelo software Statistica 6.0 pelo método de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) a 5% de significância (Stat Soft, 2001). Para análise exploratória dos 

dados foram utilizados o pacote estatístico Statistica 6.0 e o Surfer 8.0 (Golden Software, 2002). 

Pelo ajuste do semivariograma experimental (Vieira, 2000) foi determinado a dependência especial 

através da semivariância estimada (Equação 2). 

2
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i  


                     equação (2) 

em que N(h) é o número de pares de valores medidos (Z(xi), Z(xi+ h)), separados por um vetor de 

distância h e Z(xi) é a variável aleatória em estudo na i-ésima posição. 

O grau de dependência especial (GD) foi determinado segundo Cambardella et al. (1994), 

através da relação entre o efeito pepita (Co) e o patamar (Co+C1) de seu semivariograma ajustado 

(Equação 3).  

100*











CiCo

Co
GD                               equação (3) 

 

3. Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos atributos químicos analisados nas profundidades de 

0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m para determinação da necessidade de calagem (NC) considerando a 

amostragem regionalizada.  

 

Tabela 1 – Atributos químicos de amostras coletadas da média de 36 pontos amostrais nas profundidades de 

0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m 
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pH: acidez ativa; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Al: alumínio trocável; H+AL: 

acidez potencial; SB: soma de bases trocáveis; CTC: capacidade de troca de cátions; V: saturação 

de bases atual do solo; MO: matéria orgânica. 

Quanto à análise dos atributos químicos (Tabela 1), observa-se que os valores da acidez 

potencial (H+Al) e do alumínio trocável (Al
3+

) pode juntos, justificar a possível ausência de 

necessidade de calagem (NC) nas duas profundidades analisadas, devido apresentar valores baixos 

ou nulos. 

A NC (Tabela 2), apresenta distribuição normal (Carvalho et al. 2002), pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, corroborando com Silva (2006).   

 

Tabela 2 – Estatística descritiva da necessidade de calagem (NC) (t ha
-1

), de amostras coletadas da média de 

36 pontos amostrais nas profundidades de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m

 
1: profundidade de 0-0,10 m; 2: profundidade de 0,10-0,20 m; NC: necessidade de calagem; δ: desvio-padrão; CV: coeficiente de 

variação; Cs: coeficiente de assimetria; Ck: coeficiente de curtose;  (3)*: distribuição normal; **: distribuição não definida pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov a 5% de probabilidade. Para um mesmo atributo, médias seguidas de mesma letra minúscula, em coluna, não 

diferem significativamente (p ≤0,05).  

A NC apresenta diferença significativa (Tabela 2) e um moderado grau de dependência 

espacial, segundo a classificação de Cambardella et al. (1994), nas duas profundidades avaliadas 

(Figura 1). Resultados semelhantes foram obtidos por Lima et al. (2013). Observa-se também que a 

área necessita ser corrigida na região de menor declive, por haver maiores concentrações de Al
3+

 e 

menor pH. Resultados de acordo com Silva, 2006. 

 Análise da Fertilidade do Solo dos Macronutrientes/Atributos/Unidades 

Prof.  pH  P K Ca Mg Al H+Al SB CTC V MO 

(cm) (CaCl2)  mg dm
-3

    cmolc dm
-3

 --------------------cmolc dm
-3

------------------------ (%) g dm
-3

 

0-10 5,90a 101,42a 0,10b 3,40a 1,00a 0,00a 3,10a 4,63a 7,73a 59,87b 2,49a 

10-20 5,75a 83,33b 0,14a 3,15a 0,30b 0,00a 2,35b 3,64b 5,99b 60,77a 2,47a 

 

Atributos Média Mediana Mínimo Máximo δ CV Cs Ck d
(3) 

NC
 
(t ha

-1
)

1
 0,50a 0,48 -1,94 2,33 1,01 205,3 -0,20 -0,18 0,10* 

NC (t ha
-1

)
2 

0,40b 0,40 -2,19 2,43 1,04 282,1 -0,09 -0,02 0,11* 
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Figura 1 – Mapa da distribuição espacial (krigagem) da NC (t ha
-1

) nas profundidades de        0,0-0,10 m e 

0,10-0,20 m. 

 

4. Conclusões 

A área avaliada apresenta uma necessidade de corretivo apenas na região de menor declive, 

onde há moderadas concentrações de alumínio trocável (Al
3+

), para melhorar a disponibilidade dos 

elementos essenciais para a cultura da goiaba. 
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Resumo 

Este trabalho tem como base a analise de uma soldagem através do processo Tungsten 

Inert Gas (TIG) em uma placa de aço ARBL ASTM AH36 com 60 mm x 50 mm x 3 mm de 

espessura, que, mediante um software na qual utiliza o método dos elementos finitos (MEF), 

juntamente com o auxilio de uma fonte de calor, para a modelização da energia de soldagem, 

foram obtidas as curvas de ciclo térmico e repartição térmica. Por meio do MEF levaram-se em 

consideração, por exemplo, as variações termo físicas do material, as trocas de calor com o meio 

(convecção e radiação) e a velocidade da soldagem. O software computacional utilizado na 

simulação foi o Abaqus 6.12 e a fonte de calor usada na simulação de soldagem foi a dupla 

elipsoide proposta por GOLDAK. 

Palavras–chave: Ciclo térmico, processo TIG, repartição térmica 

 

1. Introdução 

A soldagem é o processo que visa à coalescência de dois ou mais materiais, em escala 

atômica, na qual, seu resultado é a solda. Existem mais de 50 processos diferentes de soldagem e o 

processo escolhido para o projeto de pesquisa foi o TIG (Tungsten Inert Gas), Esse método visa o 

aquecimento da região que vai ser unida a partir de um arco elétrico entre um eletrodo não 

consumível de tungstênio e a poça de fusão. 

O campo de temperatura, obtido a partir do software comercial Abaqus 6.12 baseado no 

MEF, tem a função de transmitir o avanço da temperatura na peça. Entendendo a evolução da 

temperatura na peça, podem-se determinar gráficos que mostrem essa variação térmica, são esses, 

o ciclo térmico e a repartição térmica, ambos são de grande importância para o processo de 

soldagem, pois ajudam a estudar fenômenos indesejados que ocorrem durante a soldagem na peça, 

principalmente na Zona Termicamente Afetada (ZTA), onde esses eventos são mais acentuados. 

 

 

2. Materiais e Métodos  
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A simulação de soldagem foi feita pelo o processo TIG sem material de adição, mediante 

um software comercial chamado Abaqus 6.12, baseado no Método de Elementos Finitos (FEM). 

Foi usada na simulação a fonte de calor proposta por GOLDAK na qual, a distribuição de calor é 

considerada gaussiana (GOLDAK & AKHLAGUI, 2005), é a mais apropriada para o processo TIG 

e para simulações em 3D.  O arranjo de dois elipsóides, com aproximadamente a forma e o 

tamanho da poça de fusão, junto com gradientes para representar a densidade da potência, 

descrevem o comportamento da geração de calor á frente e atrás do arco de solda (WENTZ, 2008). 

Os elipsoides são descritos por semieixos: b, c, af e ar  como mostrado na Figura 1, os quais para a 

simulação, baseado em ensaios metalograficos, foi convencionado que b = 2 mm, c = 3 mm, af = 1 

mm, ar = 4 mm, ff = 0,6; fr = 1,4. Por meio de uma sub-rotina em Fortran chamada DFLUX, foi 

ilustrada o seu deslocamento permitindo saber a posição da tocha em função do tempo. A duração 

do ensaio foi de 80 s. 

 

Figura 1 - Fonte de calor proposta por GOLDAK 

A placa a ser utilizado na soldagem, o aço ASTM AH36, foi dimensionada com 60 mm de 

comprimento, 50 mm de largura e 3 mm de espessura, dividida em elementos do tipo DC3D8, 

contínuos e 3D, de formulação linear totalizando 18.788 elementos no qual, cada um possui 8 nós 

(figura 2). 

 

Figura 2 - Elemento DC3D8 – 8 nós 

Além de dimensionar a placa também foram levadas em consideração as propriedades 

termo físicas do aço ASTM AH36: calor específico (cρ), massa específica (ρ) e condutividade 

térmica (k) em função da temperatura, como exibido na tabela 1, além do calor latente de 247.000 

kJ/kg e a temperatura solidus e liquidus, 1399 e 1460 °C, respectivamente. Para as condições de 

contorno térmicas foram consideradas as trocas de convecção (equação 3) e radiação (equação 4), a 

temperatura ambiente foi considerada 24 °C, a emissividade 0,24 e a constante de Stefan-

Boltzmann 5,67 x 10-8 W/m² K4. Essas propriedades foram consideradas apenas nas partes 

superior e lateral da peça, pois a parte inferior é presa na mesa ao longo da soldagem. Foi apontada 
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uma única condição de contorno, pois a peça foi presa por intermédio de um furo de 4 mm de 

diâmetro engastado. 

Tabela 1 – Propriedades Termo Físicas do Aço ASTM A36. 

ASTM AH36 

TEMP. 0 300 600 900 1200 1500 1800 

K (w/m°c) 52 44 35 28 32 85 120 

Cρ (J/kg) 44 52 75 102 102 102 102 

Os parâmetros de soldagem, extremamente importantes para a simulação, foram 

estabelecidos desta forma: rendimento 85%, velocidade da tocha 0,008 m/s, tensão 14V e corrente 

152A. 

Com o auxilio de um software comercial chamado OriginPro 8.5, pôde-se esboçar a curva 

da temperatura em função da distância (repartição térmica), assim como, a equação do gráfico. 

 

3. Resultados e Discussão 

Para a simulação, foram selecionados pontos distintos de 1 a 1 mm, tanto para a esquerda 

quanto para a direita do centro da placa de aço em direção a sua margem. Através da fonte de calor 

proposta por GOLDAK juntamente com a ajuda do Método dos Elementos Finitos, pode-se prever 

o campo de temperatura desses pontos na placa de aço. 

Conhecendo o campo de temperatura na peça, foram esboçados gráficos da variação da 

temperatura em função do tempo, chamados de ciclos térmicos, de cada ponto. 

A partir dos ciclos térmicos foi possível definir as temperaturas de pico nos pontos e com 

isso delinear a curva de repartição térmica que é a temperatura máxima (temperatura de pico) de 

cada ponto em função de sua distância em relação à linha de solda juntamente com seu modelo 

analítico (equação 1). A temperatura máxima alcançada no gráfico da figura 3 foi de 1946,14 ºC.  

 

Figura 3 – Repartição térmica de soldagem 
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 , 30 mm Equação (1) Onde T é a temperatura 

em [°C] e d o módulo da distância em [mm] a partir do centro do cordão de solda. 

Analisando o gráfico de repartição térmica, constatou-se que quanto mais afastado for o 

ponto do cordão de solda da peça, menor é a sua temperatura máxima e que o desempenho tanto 

para a direita quanto para a esquerda do cordão de solda é igual. Analisando a equação da 

repartição térmica constata-se que é uma função não linear e de caráter exponencial.  

Na temperatura de 800ºC, por exemplo, que corresponde a 16,8 mm do cordão de solda, 

segundo o modelo analítico da curva, é onde se tem a maior probabilidade de a microestrutura e as 

propriedades do metal de base serem afetadas. 

 

4. Conclusões 

O conhecimento do campo de temperatura, bem como, das curvas traçadas e suas 

respectivas equações coletadas a partir deste, como, por exemplo, da repartição térmica, são de 

grande importância para entender as transformações metalúrgicas ocorridas durante um processo 

de soldagem. A repartição térmica possibilita determinar as melhores condições de processamento 

da soldagem, com a intenção de minimizar os danos causados durante o procedimento, tensões 

residuais, alterações na microestrutura, crescimento de grãos, deformações plásticas, além de 

estimar a extensão da ZTA. 
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Resumo 

Este resumo expandido está voltado para relatar o desenvolvimento de uma ferramenta 

para auxiliar os professores das disciplinas relacionadas com o tema “Redes de computadores” na 

modalidade de educação a distância no IFPE. 

 

1. Introdução 

Educação a distância é o processo de aprendizagem, mediado por tecnologias, onde uma de 

suas principais características é que os professores e os alunos estão separados fisicamente, mas 

podem estar conectados através de um meio digital. É uma forma de ensino que junta teoria e 

prática, experiências pessoais, e amplia informações. Na EaD os exercícios e a interação entre 

alunos e professores se dão através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Essa 

interação pode ser síncrona, em tempo real com o uso de chat e webconferência, ou assíncrona, em 

tempo adiado, como fóruns, questionários, entre outros. 

Nesse ambiente (EaD) vemos a necessidade de uma maneira inovadora no processo de 

ensino, onde o professor identifica e se utiliza de pontos em que ferramentas de tecnologia devem 

se relacionar com os alunos. Na interação ferramenta-aluno, a ferramenta envia mensagens curtas 

aos alunos de um curso,com objetivo de melhorar sua participação e reforçar o conteúdo. 

Proporcionando conforto, flexibilidade, mobilidade e motiva a participação do aluno. 

No caso do ensino de redes de computadores na modalidade EaD, novas ferramentas 

pedagógicas podem ser utilizadas como elemento de apoio ao professor e ainda ser estendida para 

os outros tópicos de redes como roteamento de pacotes e controle de serviços de redes. 

Compreendendo assim, que temos um alto grau de estudantes de cursos de informática que 

aplicam conceitos de redes de computadores na modalidade à distância no IFPE (cerca de 700 

estudantes) é de fundamental importância que sejam desenvolvidas ferramentas para o auxilio do 

ensino dessa área e estas possam ser aplicada às realidades dessa importante e crescente 

modalidade de educação dentro do IFPE. 

2. Materiais e Métodos 

Realizamos um levantamento bibliográfico sobre técnicas e ferramentas 
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na área de ensino de redes de computadores na modalidade de educação a distância. A partir desse 

estudo compreendemos  quais as principais ferramentas já existentes e quais as principais técnicas 

utilizadas para atingir esse objetivo. 

Em seguida, elaboramos e conduzimos questionários e entrevistas com profissionais da 

área pedagógica com especialidade em EaD e com professores e tutores da EaD do IFPE. Tais 

ações serão conduzidas de modo a diagnosticar os itens e requisitos de necessidade para ensino de 

redes de computadores na EaD do IFPE e mapear as mesmas para a criação de uma ferramenta. 

A partir dos dados obtidos nos questionários e entrevistas conduzimos um planejamento de 

projeto, analisamos e validamos os requisitos através de técnicas descritas na Engenharia de 

Software. Elaboramos diagramas de caso de uso, diagramas de classe, diagramas de sequência e 

diagramas de atividades no intuito de clarificar e documentar a ferramenta proposta. 

Com a elaboração do projeto de software da ferramenta a mesma foi implementada através 

de técnicas e linguagens de programação. Utilizamos linguagem Java, devido à facilidade e seu 

alto grau de uso na atualidade, bem como ser a linguagem mais estudada nas instituições de ensino. 

Em seguida, aplicamos um teste experimental da ferramenta desenvolvida em um ambiente 

real. Foram selecionados alguns estudantes da EaD do IFPE para a realização de um curso básico 

sobre redes de computadores. Neste curso a ferramenta foi testada e avaliada em quesitos técnicos 

como: desempenho, performance e facilidade de uso. Assim como em quesitos pedagógicos como: 

qualidade das aulas, interação professores/estudante e desempenho dos estudantes no seu 

aprendizado. 

A partir dos resultados do teste experimental foram levantadas sugestões de melhorias. Por 

fim, disponibilizamos ao IFPE um protótipo da ferramenta desenvolvida para aplicação no 

ambiente real de ensino de redes de computadores. 

 

 

 

 

3. Resultados e Discussão 

Funcionalidades implementadas anteriormente: 

 Login 

 Retorno de noticias 

 Meus Cursos 

 Últimas notícias 
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Funcionalidades desenvolvidas: 

 Procurar um Usuário 

 Meus Contatos 

 Excluir contato 

 Bloquear contato 

 Desbloquear contato 

 Adicionar contato 

 Mensagens enviadas 

 Retornar fóruns de um curso 

 Retornar tópicos de um fórum 

 Retornar mensagens de um tópico 

 

4. Conclusões 

Diante do status atual de desenvolvimento, consideramos satisfatória a evolução da 

aplicação, houve um acréscimo significativo no número de funcionalidades e correções das que 

existiam. Entendemos que o desenvolvimento da ferramenta para o ensino à distância trará grande 

avanço em relação à inclusão digital, proporcionando acesso fácil e com baixo custo para todos os 

usuários da plataforma de cursos a distância, o primeiro passo será uma ferramenta para ensino do 

curso de redes do IFPE que posteriormente poderá ser adaptada para outros cursos e instituições de 

Ensino. 

 

 

5. Agradecimentos  

Ao Prof. Thiago Affonso de Melo Novaes Viana e ao IFPE – Instituto Federal e 

Pernambuco 

 

6. Referências 

Documentos eletrônicos: 

Moodle SQL. Disponível em: <http://moodlesql.blogspot.com.br/>. Acesso em: 09 out. 2013. 



 

513 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

Estudo de Durabilidade ao Ataque de Sulfatos em Argamassas 

Confeccionadas com Cinza de Bagaço de Cana-de-Açúcar como Adição 

ao Cimento Portland 

Jorbson Sebastião da Silva
1
, Profa. Dra. Fernanda Wanderley Corrêa de Araújo

2 

1Estudante do Curso de Edificações - IFPE, campus Caruaru; email: jobson_s.s@hotmail.com 2Docente de Edificações – IFPE, campus 

Caruaru; email: fernanda.wanderley@caruaru.ifpe.edu.br 

 

Resumo 

As usinas de processamento de cana-de-açúcar para produção de etanol e do açúcar trazem 

consigo uma vasta gama de resíduos, que geram diversos resíduos industriais, como por exemplo, a 

cinza de bagaço de cana-de-açúcar. Assim, buscou-se estudar cientificamente a viabilidade técnica 

do emprego da cinza de bagaço de cana-de-açúcar como substituto de parte do cimento na dosagem 

de argamassas, com o intuito de diminuir a quantidade de resíduos dispostos na natureza. Assim 

procurou-se avaliar a durabilidade destas argamassas ao ataque de águas sulfatas. Inicialmente foi 

realizada a preparação da cinza, para então a sua caracterização quanto à granulometria e massa 

específica, para então moldar as argamassas e dar início aos ensaios acelerados ao ataque de 

sulfatos. A caraterização da cinza analisada mostrou-se com características similares às estudas na 

revisão bibliográfica. 

Palavras–chave: Cana-de-açúcar; cinza; resistência mecânica; sulfatos. 

 

1. Introdução 

De acordo com LIMA et al. (2009) e CORDEIRO et al. (2009), o resíduo da queima do 

bagaço é a cinza, e esta constituída basicamente de sílica (SiO2). A cinza do bagaço de cana-de-

açúcar é passível de ser reciclada ou reutilizada em atividades mais nobres do que a fertilização em 

lavouras, uma vez que já não possui propriedades específicas para esse fim. Devido as suas 

características químicas e físicas, esse resíduo apresenta grande possibilidade de ser utilizado como 

material de carga, substituindo a areia em produtos de natureza cimentícia, ou como adição 

pozolânica em substituição ao cimento Portland a fim de se produzir materiais de construção. 

Segundo MACEDO (2009), as características das CBC são influenciadas pelas condições 

de queima e até mesmo pela moagem, ele compilou diversos terrores de SiO2 das cinzas do bagaço 

de cana-de-açúcar, mas as principais diferenças entre as cinzas ocorrem nas características 

mineralógicas.  

Na pesquisa de CASTRO et al. (2012) foi feita adição de cinza de cana-de-açúcar nas 

argamassas, porém, sem o processo de moagem, procurando conseguir um processo mais 

sustentável analisando os tempos de mistura na betoneira para redução de partículas e a 
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porcentagem de massa do cimento substituída. CASTRO et al. (2012) utilizaram um traço de 

concreto 1:5, com substituição de 5%, 10%, 15% e 20% (em relação à massa) de cimento CP-V 

ARI pelo CBC, e comparou a uma argamassa de referência (sem substituição). O pesquisador 

realizou ensaios de resistência à compressão e tração, absorção de água e módulo de elasticidade 

das misturas aos 28 e 60 dias, também analisou os tempos de mistura, já que a CBC não foi moída 

procurando utilizar o material de uma forma mais sustentável. 

CASTRO et al. (2012) realizou o ensaio de absorção de acordo com a NBR 9778:2009 aos 

28 e 60 dias de idade, a Figura 1 ilustra os resultados obtidos do ensaio aos 60 dias de idade. 

 

Figura 1. Curva dos valores de absorção aos 60 dias de idade, baseado nos dados de CASTRO et al. (2012). 

Nesta idade, o pesquisador constatou que a substituição mais eficiente foi a de 15%, pois 

diminuiu em 7% a porcentagem de absorção em relação a argamassa de referência. Ocasionando 

em uma argamassa menos porosa, e portanto com uma maior durabilidade em relação à penetração 

de águas agressivas como as sulfatadas. 

 

2. Materiais e Métodos 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizada neste estudo é proveniente da usina 

localizada na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Durante o processo de queima do bagaço da 

cana-de-açúcar, há a geração de cinzas residuais. Uma amostra é da cinza no estado seco recolhida 

diretamente da caldeira de queima do bagaço de cana-de-açúcar, a qual nos iremos utilizar. A outra 

amostra é da cinza no estado úmido, pois a água utilizada na lavagem da cana-de-açúcar é utilizada 

para lavar os compartimentos da caldeira onde se acumula a cinza. 

Inicialmente as amostras de cinza de bagaço de cana-de-açúcar foram separadas em lotes e 

peneiradas, secas em estufa e calcinadas, para então serem caracterizadas em relação a sua massa 

específica e granulometria. 
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Inicialmente as amostras da cinza foram peneiradas manualmente na peneira de abertura 

2,4 mm, por aproximadamente 30 segundos. O material descartado, o qual ficou retido na peneira 

de abertura 2,4 mm, foi de 1,63 kg. O restante do material, que passou na peneira de abertura 2,4 

mm, totalizando 11, 99 kg, foi seco em estufa a 100º C durante 24 horas. 

Depois de seco em estufa, o material foi dividido em quatro amostras de 3kg 

(aproximadamente) cada uma. Uma das amostras, denominada CBCAN (cinza do bagaço de cana-

de-açúcar “in natura”), foi separada para realizar o peneiramento na série normal de peneiras para 

determinar a sua composição granulométrica. 

Após o peneiramento da CBCAN na série normal de peneiras, obteve-se 0,89 kg de 

material passante na peneira de abertura 0,3 mm, o qual foi utilizado para a realização do ensaio de 

determinação da massa específica da cinza no frasco de Le Chatelier. O material que ficou retido 

na peneira de abertura 0,3 mm, 2,15 kg da amostra de CBCAN, foi divido em três amostras de 0,7 

kg aproximadamente e acrescentados as outras três amostras iniciais de 3 kg. Resumindo, temos: 

- Amostra 1 (CBCAN) com 0,89 kg de cinza; 

- Amostra 2 (CBC600) com 3,7 kg de cinza; 

- Amostra 3 (CBC700) com 3,7 kg de cinza; 

- Amostra 4 (CBC800) com 3,7 kg de cinza.  

A etapa seguinte foi a calcinação das amostras. A amostra 2 foi calcinada na mufla à 600ºC 

durante 3 horas. Ao final das 3 horas, a cinza foi retirada imediatamente e depositada em uma 

bandeja metálica para o resfriamento em temperatura ambiente. 

A amostra 3 foi calcinada na mufla à 700º C durante 3 horas, e a amostra 4 foi calcinada na 

mufla à 800º C durante 3 horas, seguindo o mesmo procedimento da amostra 2.  

Depois deste tratamento de calcinação das amostras, o próximo passo seria a moagem das 

mesmas, para então fazer a moldagem dos corpos de prova de argamassas. 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Ensaio de granulometria 

Para a construção da curva granulométrica, foram utilizados os valores das aberturas das 

peneiras da série normal e os valores da porcentagem retida e acumulada (%). Estes valores foram 

plotados no Software Microsoft Excel, obtendo-se a curva granulométrica da amostra CBCAN 

(Figura 2). 
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Figura 2. Curva granulométrica da amostra de CBCAN. 

3.1. Ensaio de determinação da massa específica 

3.1.1. CBCAN 

Para obtenção de maior precisão nos resultados, o ensaio foi realizado com seis amostras 

da cinza de CBCAN passante na peneira de abertura de 0,3 mm. Todos os valores obtidos nos seis 

ensaios seguem na Tabela 1. 

Tabela 1. Resultados obtidos para as seis amostras de CBCAN. 

Dados 
CBCAN 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Massa específica ( ) 1,75 g/mL 2,07 g/mL 2,26 g/mL 

 

Dados 
CBCAN 

Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

Massa específica ( ) 2,46 g/mL 2,55 g/mL 2,49 g/mL 

3.1.2. CBC600 

O procedimento utilizado foi o mesmo já descrito anteriormente. Lembrando que trata-se 

da amostra de cinza do primeiro lote calcinada a 600°C (Tabela 2). 

Tabela 2. Resultados obtidos para as amostras de CBC600. 

Dados 
CBC600 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Massa específica ( ) 2,46 g/mL 2,50 g/mL 2,53 g/mL 2,56 g/mL 

3.1.3. CBC700 

O procedimento utilizado foi o mesmo já descrito anteriormente. Lembrando que trata-se 

da amostra de cinza do primeiro lote calcinada a 700°C (Tabela 3). 

Tabela 3. Resultados obtidos para as amostras de CBC700. 

Dados CBC700 
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Amostra 1 Amostra 2 

Massa específica ( ) 2,58 g/mL 2,56 g/mL 

3.1.4. CBC800 

O procedimento utilizado foi o mesmo já descrito anteriormente. Lembrando que trata-se 

da amostra de cinza do primeiro lote calcinada a 800°C (Tabela 4). 

Tabela 4. Resultados obtidos para as amostras de CBC800. 

Dados 
CBC800 

Amostra 1 Amostra 2 

Massa específica ( ) 2,59 g/mL 2,58 g/mL 

 

4. Conclusões 

Como observado na Figura 2, amostra de CBCAN trata-se de uma cinza que possui uma 

granulometria média. Isso pode ter ocorrido por esta amostra apresentar pouca contaminação por 

areia e pequenos galhos, pois trata-se da cinza da caldeira. 

A massa específica obtida para a amostra de CBCAN, através do método do frasco de Le 

Chatelier, foi de 2,26 g/mL, semelhante ao de outros trabalhos publicados. 
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Resumo: 

Este proposta tem como objetivo estudar o cotidiano da Penitenciária Juiz Plácido de 

Souza, localizada em Caruaru, Pernambuco, a partir da pesquisa histórica em jornais de circulação 

local (Vanguarda e Extra) e estadual (Jornal do Comercio e Diário de Pernambuco), focando no 

período que vai do ano 2000 ao fim da gestão de Cirlene Rocha (2002-2013), depois que 

realizamos uma mudança no recorte temporal na proposta original. Nesse sentido, a pesquisa 

possui dois eixos de análise, que são: 1. compreender o funcionamento do “Projeto de 

Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário”, que consiste em ações empreendidas 

para manter a ordem na prisão, garantir o respeito aos diretos dos presos, promover a 

ressocialização; 2. analisar como os jornais elencados abordam a PJPS em suas matérias, tendo em 

vista que essas abordagens variam de acordo com o posicionamento político de cada periódico, 

hipótese que foi demonstrada pela análise destas matérias.  

Palavras-chave: Prisões; Ressocialização; Imprensa 

 

1. Introdução 

Na década de 2000, a Penitenciária Juiz Plácido de Souza foi destaque na imprensa, 

especialmente a local, devido à execução do “Projeto de Ressocialização e Humanização do 

Ambiente Carcerário”, criado em meados década de 1990, quando a unidade estava sob direção do 

médico Guilherme de Azevedo (coordenador da Pastoral Carcerária Ecumênica). No entanto, este 

projeto ganhou bastante destaque na imprensa quando a unidade esteve sob administração da ex-

agente penitenciaria  e bacharela em Direito Cirlene Rocha, (2002-2013). Este projeto consiste em 

um conjunto de ações que tem por objetivo garantir o respeito aos diretos dos presos e promover 

sua ressocialização. 

Diante o exposto., esta pesquisa tem como objetivo examinar o cotidiano desta unidade 

prisional, nos amos 2000 (depois de uma reorganização do recorte temporal por nós e nosso 

orientador) , a parti de matérias de jornais locais e estaduais que retratam o cotidiano dessa 

penitenciaria durante a década de 2000, focando, principalmente, na gestão de Cirlene Rocha 

(2002-2013), que foi o período em que o “Projeto de Ressocialização” se consolidou e de maior 

destaque da unidade, tanto na esfera regional quanto na nacional. Consequentemente, esse também 

é o período em que se registra o maior número de matérias sobre a PJPS. Assim, nossa proposta é 
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analisar o dia-dia da unidade prisional: as rotinas de presos, guardas, administradores, etc. Aqui, a 

prisão enquanto objeto não é vista apenas pelos seus aspectos burocráticos, mas, sobretudo, pelos 

humanos. Além disso, um outro aspecto da pesquisa é observar as diversas abordagens acerca da 

PJPS, ou seja, o que eles disseram sobre a unidade, qual as suas opiniões sobre os projetos que ali 

são desempenhados, que variam de acordo com o direcionamento político de cada periódico. 

Para nossas análises, usamos como referência teórica Erving Goffman. e seu conceito de 

“instituições totais”: locais de residência ou trabalho onde um grande número de indivíduos com 

situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam 

uma vida fechada e formalmente administrada. (GOFFMAN, 2005). Essa nossa perspectiva 

humana da organização é o que justifica historiograficamente nossa pesquisa, tendo em vista que 

ela se constitui uma abordagem pouco empregada na historiografia brasileira sobre o tema. Como 

fontes da pesquisa, elencamos os jornais Vanguarda e Extra, de circulação local (Caruaru) e Jornal 

do Comércio e Diário de Pernambuco, de abrangência estadual.  

Com relação à escolha das nossas fintes, a historiadora Tania de Luca (2011), afirma que 

desde a década de 1970, os jornais e as revistas ganharam um status de fonte histórica importante, 

bem como a objeto de estudo. Antes disso, segundo ela, havia uma certa desconfiança com o uso 

de jornais pelo historiador, devido ao caráter efêmero da notícia e pelo texto jornalístico não ser 

neutro. Mas, com algumas renovações que estavam ocorrendo na ciência histórica neste período, a 

imprensa passam a despertar a curiosidade dos pesquisadores. Contudo, de acordo com a autora, 

deve-se ter cuidado com o uso destes documentos históricos, pois eles “não são, no mais das vezes, 

obras solitárias, mas empreendimentos que reúnem um conjunto de indivíduos, o que os torna 

projetos coletivos, por agregarem pessoas em torno de ideias, crenças e valores que se pretende 

difundir a partir da palavra escrita”. (DE LUCA, 2011, p.140) De Luca alerta que o pesquisador 

que opta por trabalhar com a imprensa, ou seja, com o que se tornou notícia, precisa dar conta das 

razões que levaram à decisão de transformar algo em notícia. A ligação do periódico a determinado 

setor da sociedade ou grupo político, neste caso, pode revelar muito sobre a intenção de publicar 

determinado texto. Para a autora, identificar o grupo responsável pelo jornal é fundamental para o 

trabalho com este tipo de fonte histórica.  

 

 

2. Materiais e Métodos 

Para a realização da nossa pesquisa, as atividades foram divididas em três etapas. A 

primeira foi a leitura e fichamento de textos escolhidos pelo orientador sobre o assunto proposto. 

Essa etapa foi de suma importância porque foi a responsável por nos passar as formas de trabalhar 

com a fonte escolhida (jornal) e nos inserir dentro do contexto da historia das prisões, entendendo 

essa instituição como objeto de estudo. No fim dessa primeira etapa começamos o que chamamos 

de “pré-coleta de dados”, em que fomos em busca de matérias sobre a unidade em blogs e sites de 
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notícias. Essa segunda etapa teve como objetivo nos fazer conhecer um pouco melhor o objeto de 

estudo antes de começamos a coleta propriamente dita. Por ultimo, fizemos a coleta de dados nos 

periódicos citados acima, primeiro em suas edições digitais e depois nas físicas. Vale ressaltar que 

focamos no Jornal Vanguarda devido a seu grande número de matérias sobre a PJPS e por ele 

possuir acervo físico em nossa cidade. 

Todas as matérias encontradas nos blogs e nos jornais, sejam eles virtuais ou impressos, 

foram catalogadas, em ficha disponibilizada pelo orientador. Além disso, todas as reportagens 

encontradas fisicamente foram fotografadas. Após o fichamento, elaboramos um banco de dados 

para cadastramento das matérias, organizadas por ficheiros, a saber: Vanguarda; Extra; Jornal do 

Commercio; Diário de Pernambuco, Blogs. Dentro de cada ficheiro, temos dados das matérias: 

título, data de publicação, assunto, abordagem e um link para a fotografia ou para a ficha de analise 

da notícia online. 

 

3. Resultados e Discussões  

Como foi dito acima, o Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário 

na PJPS consiste em ações empreendidas no sentido de manter a ordem interna do presídio, 

promover a interação entre os detentos, e entre estes, a direção da PJPS e a sociedade, em especial 

sua família, tudo isso visando, em ultima instância, a garantia dos direitos dos reeducandos e a 

promoção da ressocialização. Essa interação é feita a partir das inúmeras atividades que são 

desempenhadas na penitenciaria, sejam ela educacionais, esportivas, sociais ou produtivas. A PJPS 

conta com uma escola de formação básica, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação; 

dispõe ainda de oficinas onde os detentos se dedicam à fabricação de produtos têxteis, artesanato, 

vassouras, entre outros, todos eles comercializados na cidade. Ressalte-se, ainda, a prática de 

diversas atividades esportivas pelos detentos e a realização de vários eventos culturais ao longo do 

ano, sempre contando com a participação das famílias dos reeducandos.  

Assim, nos anos 2000, principalmente na gestão de Cirlene Rocha, devido ao sucesso deste 

projeto (dados do Conselho Nacional de Justiça, para o ano de 2012, afirmam que o índice de 

ressocialização na PJPS chegou a 60%) e com a não ocorrência de incidentes como rebeliões, 

assassinatos ou fugas em massa, a Penitenciaria Juiz Plácido de Souza mostrou-se diferente das 

demais unidades do estado de Pernambuco,  e ganhou bastante destaque na imprensa local e até 

mesmo na nacional.  Devido ao grande número de matérias encontradas para o período, nos 

detivemos, principalmente nos jornais caruaruense Extra e Vanguarda. 

A hipótese levantada no projeto de pesquisa “A história da Penitenciária Juiz Plácido de 

Souza (Caruaru-PE) através da imprensa: prisão, prisioneiros e sociedade”, de que encontraríamos 

periódicos com abordagens bastante distintas, que variam de acordo com a orientação política que 

assumem, pôde ser demonstrada com nossa pesquisa. Devido ao sucesso do Projeto de 

Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário na PJPS, alguns periódicos passaram a 
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dar ênfase aos aspectos mais positivos do cotidiano da instituição. Assim, notamos que os jornais 

de vertente mais progressista como o Jornal Vanguarda, de Caruaru, e o Jornal do Commércio, do 

Recife, veiculam mais matérias sobre os pontos positivos da PSJS e omitem os negativos, enquanto 

que os mais conservadores destacam os crimes contra ordem que acontecem na unidade e tendem a 

omitir as atividades de ressocialização. 

Na maioria de seus textos sobre a PJPS, o Jornal Vanguarda noticiou diversos aspectos 

positivos do cotidiano da penitenciaria: os eventos realizados em todas as datas comemorativas, os 

esportes, o trabalho dos detentos, as ações sociais, etc. Essas matérias também sempre trazem uma 

fala de alguém ligado à gestão da PJPS, quase sempre da então diretora Cirlene Rocha, ou mesmo 

de detentos. Além disso, o Vanguarda sempre exalta as atividades da unidade, destacando a sua 

importância para os reeducandos e para a sociedade externa. Podemos ressaltar ainda que o 

Vanguarda dava à pessoa de Cirlene Rocha um grande destaque e importância social, o que pode 

ser visto nos textos de suas matéria.  

Diferentemente do Vanguarda, o Extra (jornal de circulação local e de oposição à atual 

gestão municipal e estadual) não veicula, na mesma quantidade e com o mesmo tom de exaltação 

do seu concorrente, aspectos positivos sobre a PJPS, nem faz comentários elogiosos a unidade e a 

gestão. Quando eles publicam algo sobre o Projeto de Ressocialização e Humanização e suas ações 

e consequências, por exemplo, é apenas em caráter meramente informativo, expondo, rapidamente, 

o fato ocorrido, como também não trazendo nenhuma análise mais aprofundada nem expondo 

pensamentos externos ao jornal. A partir disso, percebemos que o Jornal Extra, tende a preservar o 

senso comum existente com relação à prisão e aos prisioneiros (de que estes são indivíduos 

socialmente inviáveis e que as prisões servem apenas como um “depósito de criminosos”), pois 

eles omitem o trabalho que esta sendo desenvolvido na unidade prisional, ignorando, assim, a 

capacidade do detento de se reintegrar a sociedade.  

Esse posicionamento pode, ainda, ser visto a partir do número de matérias publicadas 

nestes dois jornais, num período semelhante. Por exemplo, entre 2007 e 2013, no Vanguarda foram 

publicadas 55 matérias especificamente sobre o cotidiano da PJPS, das quais 41 eram sobre as 

ações desenvolvidas pela gestão de Cirlene Rocha, no que diz respeito à promoção da 

ressocialização e da garantia dos direitos humanos dos presos, e seus desdobramentos; 14 

retratavam aspectos negativos, como rebeliões e assassinatos, principalmente nos últimos meses da 

referida gestão. Já no Extra, entre o início de 2011 e meados de 2013, publicaram-se 22 matérias, 

12 sobre aspectos negativos, e 10 sobre as ações positivas, mas, como foi dito, sempre em tom 

mais informativo.  

Num recorte temporal maior, de 2000 à 2013, o Jornal Vanguarda publicou cerca de 150 

matérias sobre a Plácido de Souza, o que dá um número de quase uma matéria por mês sobre. 

Dessas matérias, cerca de 105 são elogiosas e apenas 45(30 na gestão de Rocha) são criticas. Esta 

disparidade confirma o posicionamento do Vanguarda com relação à gestão direção da unidade no 

período em tela, fazendo, não raras vezes, grandes elogios aos diretores e aos projetos 
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desenvolvidos, sempre destacando a importância desses para a vida dos reeducandos no cárcere. 

Vale destacar que as matérias que possuíam uma abordagem critica à PJPS, quase sempre  

versavam sobre o mesmo assunto: as raras fugas (que ocorreram apenas no início da década) ou a 

superlotação e as suas consequências. Ressalte-se, também, que até mesmo os problemas de 

superlotação foram usados pelo jornal para exaltar a PJPS, mostrando que, mesmo com as 

dificuldades, a unidade consegue garantir a execução do projeto de ressocialização. Notamos ainda 

que alguns eventos noticiados pelo Vanguarda eram destaque todos os anos, como a promoção de 

atividades infantis durante férias escolares, para os filhos dos detentos; o inicio do ano letivo na 

escola da unidade; o recebimento de diplomas no final do ano; algumas datas comemorativas 

(Natal, São João, etc), além também da superlotação. Não raramente o Vanguarda veiculava mais 

de uma notícia sobre a unidade no mesmo jornal, havendo semanas em que foram publicados 3 e 

até 4 textos, alguns merecendo destaque na capa. 

 

4. Conclusões 

A partir das nossas analises podemos concluir que o “Projeto de Ressocialização e 

Humanização do Ambiente Carcerário” foi pensado para funcionar como uma extensão da vida 

fora da unidade,pois ele objetiva possibilitar que o preso conquiste certos direitos que não são 

garantidos em outras penitenciárias (e até mesmo pela sociedade), como por exemplo a 

oportunidade de desempenhar uma profissão, frequentar a igreja, ir para a escola, praticar 

atividades físicas, receber visitas,  etc. Até mesmo o fato de poderem trafegar livremente pela 

unidade deixa o ambiente prisional mais parecido com a vida em liberdade. Vale salientar que 

graças a esse projeto, durante o período analisado (2000 a 2013) a gestão e os detentos conviveram 

em um ambiente de relativa tranquilidade, com poucos registros de atos que infligem as leis e 

incidentes como rebeliões, fugas, motins, assassinatos, tráfico de entorpecentes, etc. Para o sucesso 

deste projeto, a gestão da PJPS contou com diversas parcerias, como empresas de setores diversos, 

escolas, hospitais, secretarias municipais, e até mesmo com a colaboração de membros da 

sociedade civil.  

Já no que diz respeito aos jornais, observamos que os locais possuem um posicionamento 

um pouco diferente dos estaduais. O jornal Vanguarda (local), de orientação política à esquerda, dá 

um enfoque muito grande à unidade, sempre elogiando a gestão e trazendo nas suas matérias 

comentários sobre a importância das ações desenvolvidas lá. Já o Extra, conservador, tem um 

posicionamento diferente do Vanguarda, devido a seu posicionamento político, com um número de 

matérias bem menor que o de seu concorrente, trazendo  apenas um conteúdo informativo. Os 

estaduais são bem diferentes, por estarem localizados na capital, a PJPS acaba não tendo muita 

relevância em suas páginas, aparecendo raramente entre suas notícias. Com isso podemos concluir 

que dos quatro jornais analisados, apenas o Vanguarda tem o posicionamento bastante elogioso à 

unidade, enquanto que os outros três não veiculam muito sobre a ela. Acreditamos que talvez a 

unidade não seja uma de suas fontes preferidas de matéria, assim como é para o Vanguarda, que, 
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talvez, tenha no elogio à PJPS uma das formas de apoiar a o grupo político do qual é a favor. Desta 

forma, o Jornal Vanguarda rompe com uma característica comum à imprensa, que é a de retratar as 

prisões no Brasil como celeiros de desordem, de problemas, onde estão sujeitos irrecuperáveis. 

Assim, a importância desta posição resida em descontruir este senso comum e talvez contribuir 

para que a sociedade caruaruense seja mais sensível à causa dos presos e das prisões. 
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Resumo 

O presente trabalho objetiva apresentar um estudo de identificação de riscos de acidentes e 

doenças do trabalho em área de caldeiras, utilizando os princípios básicos e técnicas da higiene 

ocupacional e segurança do trabalho posteriormente propor medidas de prevenção, controle ou até 

mesmo eliminação dos riscos identificados, tendo sempre como base a NR 15 e as NHOs da 

Fundacentro. Levando-se em conta que em uma área de caldeiras existem riscos de origens 

diversas, como explosões, incêndios, queimaduras por contatos com superfícies aquecidas, perda 

auditiva por exposição a níveis de ruído acima dos limites toleráveis, desenvolvimentos de doenças 

por exposição ao calor extremo gerado na operação, entre outros, é incontestável a importância da 

segurança do trabalho e higiene ocupacional em área de caldeiras, pois a melhoria da segurança do 

operário é indiscutivelmente necessária. Com a implantação de uma boa política de segurança e 

saúde ocupacional, ganha a empresa, o trabalhador e o meio ambiente. 

Palavras-Chave: caldeiras; higiene ocupacional; operador de caldeiras; riscos 

 

1.Introdução 

As caldeiras são definidas, pela NR-13, como “equipamentos destinados a produzir e 

acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia”. As 

caldeiras têm tido sua aplicação ampliada no meio industrial e também na geração de energia 

elétrica nas chamadas centrais termelétricas. Portanto, as atividades que necessitam de vapor para o 

seu funcionamento, em particular, vapor de água pela sua abundância, têm como componente 

essencial para sua geração, a caldeira. 

Esse equipamento, por operar com pressões acima da pressão atmosférica, sendo na grande 

parte das aplicações industriais até quase 20 vezes maior constitui um risco eminente na sua 

operação. Além de oferecerem riscos ocupacionais variados, entre eles temos os ruídos contínuos e 

intermitentes e as temperaturas extremas causadas pelo funcionamento da mesma, existentes nos 

ambientes de trabalho que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 

exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

Este projeto visa, através de levantamento e estudo bibliográfico como também visitas 

técnicas em uma área de caldeiras, identificar e indicar as principais condições de riscos de 

acidentes e à saúde do trabalhador operador de caldeiras e consequências geradas por essas 
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condições, propondo assim métodos de prevenção, controle ou até mesmo eliminação dos riscos 

existentes nos locais de trabalho. 

A NR-13 que trata sobre vasos sob pressão e caldeiras, estabelece parâmetros preventivos 

para a administração do sistema, sem se aprofundar numa análise de risco ao longo da vida de um 

gerador de vapor. Os riscos associados à vida da caldeira em função da manutenção e operação da 

mesma, não está contemplado na NR-13 de forma específica e clara além de não terem sido 

registrados projetos de pesquisa que tratassem da higiene ocupacional em área de caldeiras nem 

tampouco livros especializados neste aspecto, além de não ser um assunto muito abordado nem de 

fácil acesso contrapondo com sua importância e o nível de grau de risco oferecido por elas. Por 

esses motivos admite-se como de extrema necessidade este projeto tanto para a sociedade como 

para o conhecimento científico. 

 

2.Materiais e Métodos 

Em relação aos aspectos da higiene ocupacional, visando realizar um estudo de calor e 

ruído ocupacionais, lançou-se mão do uso de técnicas utilizadas na segurança e saúde  ocupacional 

e assim tanto monitorar o entorno, quanto a operação da caldeira, quantificando os níveis e 

comparando-os aos limites de exposição constantes nas Normas Regulamentadoras (Nrs). 

Baseamo-nos na pesquisa sistemática e controlada que em determinados momentos foi 

feita através de observação do trabalho e entrevistas e em outros exigiu a utilização de 

instrumentos e equipamentos compatíveis e apropriados para avaliação dos riscos. 

A partir de visitas realizadas à uma caldeira que se encontra instalada em uma indústria de 

bebidas da região metropolitana da cidade do Recife  para uma coleta de dados mais concreta e não 

somente no âmbito institucional, foram realizados testes inerentes à pressão sonora, utilizando o 

dosímetro de ruído que foi colocado à altura da região do corpo mais atingida do trabalhador aonde 

permaneceu por 8(oito) horas e que nos oferece informações como o Leq (Nível Equivalente) que 

representa o nível médio de ruído durante um determinado período de tempo e a Dose que não 

pode ultrapassar 100% obtida dividindo-se o tempo total diário de exposição pelo tempo máximo 

diário permissível  e testes inerentes ao estresse térmico utilizando um medidor de estresse térmico 

em um dia nublado por volta das 11 horas os quais foram aplicados no cálculo IBUTG = 0,7tbn + 

0,3tg no qual IBUTG significa :Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, que utiliza o 

termômetro de Globo que avalia a radiação, o termômetro de Bulbo Úmido que avalia a umidade 

do ar e o termômetro de Bulbo Seco que avalia a temperatura do ar, tomando-se em conta que o 

trabalho é realizado em ambiente interno sem carga solar, efetuados no local onde permanece o 

trabalhador, para então podermos comparar os resultados com as condições ideais de trabalho. 
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3.Resultados e Discussão 

A partir dos dados recolhidos referentes à pressão sonora (Dose = 151,57%;  Leq = 87,8 

decibéis), concluímos que de acordo com a Norma Regulamentadora N.º 15 (NR-15), da Portaria 

N.º 3.214/1978 (BRASIL, 1978), que estabelece 85 dB como limite de tolerância para uma 

exposição durante 8 horas diárias, o trabalhador poderia ser exposto a esta atividade por no 

máximo 5 horas diárias. 

E a partir dos dados recolhidos referentes ao estresse térmico (Globo-32,8; Úmido-26,5; 

Seco-31,0), onde o trabalhador permaneceu exercendo sua atividade andando e movimentando os 

braços das 07:30 às 17:30 o que caracteriza a atividade como moderada, posteriormente aplicados 

no cálculo do IBUTG (0,7 tbn + 0,3 tg = 18,55+ 9,84= 28,39  ; Onde: Tbn= temperatura de bulbo 

úmido natural e Tg= temperatura de globo) concluiu-se que de acordo com o quadro N° 1 

encontrado na NR 15 (insalubridade) o regime de trabalho deste operador de caldeiras deveria ser 

de 30 minutos de trabalho seguidos de 30 minutos de descanso. 

Além desta medida preventiva observada, outras iniciativas devem ser tomadas como: os 

exames médicos periódicos determinados pelo PCMSO (programa de controle médico de saúde 

ocupacional) existente na empresa e determinado pela NR 07, que garantirão que o trabalhador 

esteja apto a exercer aquela determinada atividade. Podemos também adotar medidas como 

ventilação apropriada no ambiente laboral, fornecimento de água potável devidamente refrigerada 

para reidratarão, EPI‟s que contenham o CA(certificado de aprovação liberado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego e que garantem sua eficácia) como o protetor auricular tipo concha ou de 

inserção (Plug) assim como cursos de reciclagem e aprimoramento. Podendo a falta destes 

ocasionar a curto, médio ou longo prazo sérios prejuízos à saúde. 

 

4.Conclusões 

A cada dia que se passa o número de acidentes de trabalho por conta de detalhes simples 

em indústrias vêm aumentando, e um pequeno erro no manuseio de caldeiras pode trazer danos 

irreversíveis para a indústria e para vidas e para que isso possa ser minimizado é necessário que 

sejam tomadas diversas medidas preventivas já mencionadas no presente trabalho. Recomendamos 

também como trabalhos futuros que sejam estudados mais à fundo os riscos químicos  provenientes 

da queima do combustível que alimenta a caldeira que pode provocar vários tipos de danos à saúde 

e ao meio ambiente. 

Com a finalização desta iniciação científica ajudamos o público diretamente envolvido na 

operação de caldeiras, foram registrados poucos projetos de pesquisa nesta área, como também um 

número pequeno de livros publicados especializados neste aspecto. 

Observa-se que para trabalhar com caldeiras é necessária uma série de preparos e cuidados 

com os trabalhadores envolvidos nesta atividade ,pois em nosso projeto trabalhamos 
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principalmente com a vida e integridade física e mental dos mesmos, além de evitar maiores 

problemas para a empresa, como processos trabalhistas, perda na cadeia produtiva e na estrutura 

física, aumentando o desempenho e produtividade do indivíduo e consequentemente, a eficácia e 

eficiência da caldeira. 
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Resumo 

O gerenciamento dos equipamentos e intervalos entre calibrações leva em consideração 

algumas variáveis, tais como: tempo de utilização diária do equipamento, severidade de uso, classe 

de exatidão, resolução, faixa nominal, estabilidade, histórico de calibrações,  possíveis laboratórios 

executantes do serviço de calibração, entre outros. Neste contexto, o trabalho a seguir tem como 

objetivo principal o desenvolvimento de um módulo computacional para o programa 

computacional SQUAL - Sistema de Suporte à Qualidade, responsável pelo gerenciamento do 

intervalo entre calibrações para instrumentos e sistemas de medição. 

Palavras–chave: Programa computacional, intervalos entre calibrações, metrologia, controle de 

qualidade 

 

1. Introdução 

Atualmente, as empresas que possuem alguma certificação, a exemplo da ISO 9001 (2008), 

necessitam calibrar os seus equipamentos relacionados à metrologia, como requisito primordial à 

garantia da qualidade. Por sua vez, o gerenciamento dos intervalos entre calibrações leva em 

consideração algumas variáveis, tais como: tempo de utilização diária do equipamento,  severidade 

de uso, classe de exatidão, resolução, faixa nominal, estabilidade, histórico de calibrações, 

possíveis laboratórios executantes do serviço de calibração, entre outros (NBR ISO 10012-1, 1993) 

(OLIVEIRA, 2008). Por isso, é fundamental se ter um controle automatizado deste intervalo, o 

qual se refletirá em maior confiabilidade da atividade metrológica, bem como na diminuição dos 

custos, como por exemplo, o custo relacionado à utilização de um item sem calibração. Desta 

forma,  a criação de um módulo para gerenciamento, incluindo o estabelecimento e o ajuste dos 

intervalos de calibração é de muita utilidade para laboratórios de maneira geral. 

 

2. Materiais e Métodos 

O Sistema de Suporte à Qualidade (SQUAL) foi construído utilizando-se a linguagem de 

programação VBA (Visual Basic for Application) e este módulo tem como principal característica 

a confiabilidade, a simplicidade e a interface amigável com o usuário, podendo a princípio, ser 
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utilizado em qualquer laboratório de medição, ensaio ou calibração, e até mesmo para o “chão-de-

fábrica” que utiliza equipamentos de metrologia, com necessidade de calibração. 

 

3. Resultados e Discussão 

Tem-se, portanto, um programa baseado no cadastro e busca de equipamentos, com seus 

respectivos dados de interesse de uma instituição onde se tem necessidade de manutenção da 

calibração de tais equipamentos, como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 – Tela inicial do módulo para cadastro e busca de equipamentos metrológicos 

Além do cadastro e busca de equipamentos foi inserida no módulo, uma rotina de “aviso” 

de quando um equipamento estiver próximo (30 dias ou menos) à data da calibração que irá se 

suceder, juntamente com uma rotina de ajuste dos intervalos entre calibrações, de acordo com três 

métodos distintos (NOVASKI, 2003) (NCSL, 1989). A figura 2 mostra a tela das rotinas de ajuste 

do intervalo entre calibrações usando os métodos A1, A2 e A3, uma vez que, com o passar do 

tempo, qualquer equipamento sofre certos desgastes devido à vários fatores, e acabam perdendo a 

estabilidade, necessitando de uma maior atenção nesses intervalos. 
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Figura 2 – Alteração do intervalo entre calibrações baseado em métodos 

Cada método, com suas particularidades, definem um novo intervalo ao atual intervalo do 

equipamento. A tabela 1 apresenta uma comparação entre os métodos, tomando como base, o 

intervalo de 365 dias. Estes dados foram gerados por este módulo. 

Tabela 3 – Comparação dos métodos baseados num intervalo de 1 ano 

MÉTODO A1 MÉTODO A2 MÉTODO A3 

REDUÇÃO 

MÁXIMA 

AUMENTO 

MÁXIMO 

REDUÇÃO 

MÁXIMA 

AUMENTO 

MÁXIMO 

REDUÇÃO 

MÁXIMA 

AUMENTO 

MÁXIMO 

201 dias 402 dias 289 dias 372 dias 219 dias 548 dias 

 

4. Conclusões 

Com o módulo apresentado, será mais fácil o gerenciamento dos equipamentos, e 

consequentemente, de seus intervalos entre as calibrações de qualquer laboratório ou empresa, 

independente da grandeza a ser trabalhada. Dentre as vantagens do seu uso, pode-se citar uma 

maior agilidade e segurança sem a necessidade de estar conectado à internet. 

Através da aplicação deste módulo para ajuste dos intervalos de calibração, percebe-se que 

cada método tem suas particularidades. O usuário, por sua vez, terá a possibilidade de trabalhar 

com valores realísticos, ao invés de estabelecer um intervalo padrão e estático de 1 ano ou 2 anos, 

como grande parte das organizações atualmente, ainda adotam por desconhecerem tais métodos, 

comprometendo assim os seus custos e confiabilidade metrológica. 
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A etapa final do trabalho será a aplicação em organizações privadas, as quais se 

comprometerão a nos dar feedbacks para sua melhoria até o final do projeto. Atualmente, sete 

organizações já expressaram interesse em adotar este programa para a gestão da qualidade de seus 

laboratórios. 
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Resumo 

As redes de sensores estão presentes na vida diária, seja no âmbito doméstico no simples 

ato de abrir ou fechar um portão eletrônico, ou embutido nos mais diversos sistemas; de aeronaves 

(fly by wire systems) e até carros populares (Automotives CAN).  Sistemas de monitoramento 

baseados em redes de sensores tornaram-se crucias para a gestão de sensores e atuadores 

distribuídos. O aumento da complexidade de sua distribuição geográfica, bem como a necessidade 

de redes com número cada vez maior de elementos sensores-atuadores estabeleceu a necessidade 

de redes de sensores sem fio (wireless sensor networks). Diversas tecnologias de hardware 

(processadores/ tranceptores) e software (protocolos de rede) têm sido propostos e aplicados nos 

últimos dez anos. Este trabalho tem o objetivo de integrar recursos dos protocolos MiWi e 

SimpliciTI das empresas Microchip e Texas Instruments, respectivamente. O projeto busca a 

ampliação e flexibilização do uso de transceptores e protocolos de ambas as empresas, 

possibilitando a utilização dos melhores recursos que cada conjunto protocolo-dispositivo pode 

oferecer. Adicionalmente, serão estudadas técnicas de exploração e avaliação de estratégias de 

otimização para a redução do consumo de energia sistêmico.  Ao final do projeto será apresentado 

um framework para implantação de redes de sensores wireless de baixo custo e reduzido gasto de 

energia.  Os resultados desta pesquisa terão aplicação direta em diversos projetos de pesquisas 

baseados em redes de sensores, tal como o projeto de Modelos de Deslizamento de Encostas com 

Redes de Sensores. 

Palavras–chave: framework; protocolo; rádio; rede; sensores 

 

1. Introdução 

Rede de sensores é o conjunto de nodos interligados através de um mecanismo de 

comunicação, no qual trafegam dados de sensores, esta rede se difere das de computadores, pois 

possui grande número de nodos, restrições de energia e mecanismos de autoconfiguração e 

adaptação. Como uma estratégia de inserção de seus dispositivos no domínio de aplicação de 

comunicação wireless, a Texas Instruments e MicroChip – gigantes da indústria de dispositivos 

microcontrolados, disponibiliza gratuitamente seus protocolos de sensoriamento wireless, sendo 

eles respectivamente o SimpliciTI e o  MiWi. Baseados nas plataformas de hardware PIC16/PIC18 

(MicroChip Co) e MSP430 (Texas  Instruments  Co), esses protocolos são opções mais leves e 



 

533 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

flexíveis ao protocolo  ZigBee  – especialmente para aplicações não relacionadas à automação 

predial.  

Como os recursos de hardware de ambos os fabricantes são similares, os protocolos são 

intercambiáveis, possuindo apenas diferenças em pontos como:  

1.   Estruturas de roteamento de transmissão;  

2.   Validação de dados;  

3.   Gerenciamento de recursos inerentes aos transceptores suportados.     

O gerenciamento de recursos inerentes aos transceptores é elemento de fundamental 

importância na implementação de redes de sensores, uma vez que impacta diretamente na 

performance computacional, gestão do espectro de transmissão e na eficiência energética do 

sistema. Cada fabricante direcionou seu protocolo para o seu próprio conjunto de transceptores, 

reduzindo o espaço de projeto explorável. 

O Trabalho de Iniciação Científica (TIC) aqui relatado, aborda a integração dos protocolos 

MiWi e SimpliciTI visando o aumento da eficiência energética sistêmica. Ao fim deste TIC terá 

sido gerado um framework para implementação de redes de sensores wireless com ênfase em baixo 

consumo. Tal framework terá aplicação direta nos projetos do Grupo de Pesquisa em Sistemas 

Embutidos e Redes de Sensores (GPSERS), liderado pelo Prof. Dr. Meuse Nogueira O. Júnior. 

Uma das aplicações dos resultados desta pesquisa é o instanciamento da rede de sensores de 

monitoramento de encosta do projeto intitulado: Modelo de Monitoramento de Deslizamento de 

Encosta por Meio de Sensores. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Haja vista a natureza tecnológica da pesquisa, a mesma empregará uma metodologia básica 

de gerenciamento de projeto pautado em PERT/CPM.  As atividades foram agrupadas em metas 

escalonadas ao longo do ano estabelecendo caminhos críticos para a maximização de resultados 

durante a iniciação científica. O cumprimento das metas e o acompanhamento das atividades foram 

validados por meio do uso de software de gestão de projeto com operação via web (Zoho Projects). 

O uso do software de gestão de projeto permitiu o acompanhamento em tempo real das atividades 

do aluno de iniciação científica, bem como formalização da comunicação e instanciamento de um 

repositório de dados e recursos do projeto. 

A análise de resultados foi realizada semanalmente em reunião que visou:  

1.  avaliação de atividades realizadas,  

2.  identificação de problemas técnico-operacionais na pesquisa e  

3.  validação dos resultados. 
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Quanto aos materiais necessários para a realização da pesquisa, podemos citar: 

Placas: kit de desenvolvimento EZ430-RF2500, kit de desenvolvimento com 

microcontroladores ultra-low-power MSP430, dois módulos de rádio com microcontrolador 

PIC18F46K20, módulo transceptor CC1100 com repetidor CC1190. 

Softwares: Code Compose Studio IDE Eclipse, SimpliciTi Protocol,  SmartRF Studio, IAR 

Embedded Workbench, MPLAB IDE Netbeans, Libraries for application, Bizagi Process Modeler, 

Doxygen GUI. 

Ferramentas auxiliares: Software de gestão de projetos online Zoho Projects, Skype, 

TeamViewer, computadores, estação de soldagem, fontes, multímetro digital e cabos. 

Quanto aos procedimentos seguidos, segue abaixo a lista com as metas estabelecidas 

prevista no software se gestão de projetos. 

 Montagem da plataforma básica de hardware. 

Trata-se da produção de uma plataforma com a capacidade de suporta tanto o 

microcontrolador MSP430F2274 (Texas Instruments) quanto o PIC18F46K20 (Microchip), sendo 

eles intercambiáveis. Ela deve possuir tantos I/Os quanto possíveis. 

 Implementação do protocolo SimpliciTi na plataforma de hardware. 

Engloba todos os estudo com referência ao protocolo SimpliciTi, estudo de softwares da 

mesma empresa, utilização de códigos exemplo para familiarização com o protocolo, estudo da 

IDE e teste de conexão e transmissão de dados. 

 Implementação do protocolo MiWi na plataforma de hardware. 

Busca tratar de todas as pesquisas e ações referentes ao protocolo MiWi, estudos de 

softwares da empresa, utilização de códigos nas plataformas de hardware e estudo da IDE. 

 Integração dos protocolos com base nas conclusões. 

Trata-se da analise dos dados coletados para definir o que de melhor cada protocolo possui, 

com o objetivo de montar uma nova pilha de protocolo com as melhores ferramentas. 

 Construção de funções de integração dos protocolos. 

Procedimentos para montagem do novo protocolo de comunicação, com a montagem das 

novas bibliotecas e funções pertencentes ao novo protocolo. 

 Geração da nova documentação com base na produzida pelo fabricante e coletadas 

experimentalmente. 

Realização da documentação do protocolo através do Doxygen, buscando estabelecer um 

nível de documentação compatível com as boas práticas em engenharia de software. 
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 Produção do relatório final referente ao trabalho. 

Procedimento para escrita do relatório final do TIC, abordando todas as atividade, 

resultados, conclusões com referência a pesquisa. 

 

3. Resultados e Discussão 

Com base no apresentado neste relatório podem-se enumerar os seguintes resultados 

parciais, divididos em duas categorias: (i) formação de conhecimento técnico-científica do aluno de 

PIBIC e (ii)  produção técnico-científica para a pesquisa hora em andamento no GPSERS. 

Quanto à formação de conhecimento técnico-científica do aluno de PIBIC, observa-se: 

1. Prospecção e compilação de conhecimento tecnológico em protocolos de comunicação 

wireless para dispositivos de baixa potência, especificamente nos protocolos SimpliciTI, 

MiWi e ZigBee;  

2. Prospecção e compilação de conhecimento sobre microcontroladores PIC, MSP430 e 

transceivers (ISM Band – Industry, Scientific and Medical Application);  

3. Prospecção e compilação de conhecimento para operação de IDE‟s criadas a partir de plug-

ins do Eclipse e Netbeans; 

4. Desenvolvimento em projeto de PCIs.  

No tocante à produção técnico-científica, enumera-se: 

1. Avaliação comparativa de transceivers da Texas Instruments e Microchip; 

2. Projeto de layout de PCI de plataforma básica de sensoriamento, com suporte tanto a 

tecnologia Texas Instruments (Arquitetura MSP430) quanto à tecnologia Microchip 

(Arquitetura PIC18); 

3. Projeto de layout de PCI com transceiver CC1101 e repetidor CC1190;  

4. Organização e documentação de Framework para criação de projetos na plataforma Code 

Composer Studio (CCS) e MPLAB, respectivamente da Texas Instruments e MicroChip. 

5. Produção de Framework para criação de novos projetos no GPSERS com base no protocolo 

desenvolvido durante o TIC. 

 

4. Conclusões 

Dentre as contribuições deste projeto para o conhecimento científico podemos citar: (i) 

novos procedimentos de aplicação de protocolos estruturados; (ii) estudo do impacto do protocolo 

sobre o hardware; (iii) estudo da redução dos gastos de energia em função do transceiver 
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(hardware); (iv) a integração de protocolo permitindo a utilização de seus melhores recursos em 

diferentes transceiver e microcontroladores, ampliando seu campo de utilização. 

O framework produzido tem impacto direto sobre os projetos em andamento e futuros do 

GPSERS servindo como base para criação de redes de sensores no grupo de pesquisa. Além disso 

por se tratar de uma ferramenta produzida pelo próprio grupo, ele tem total liberdade de 

modificação permitindo inúmeras utilizações, o que não seria possível com outros protocolos 

proprietários. 

 

5. Agradecimentos 

Ao Dr. Meuse Nogueira de Oliveira Junior, pela experiência da iniciação científica, ao 

Prof. Domingos Sávio de Assis Beserra, pelo grande apoio, ao IFPE pela formação acadêmica que 

possibilitou a realização deste trabalho, a PROPESQ e DPE que forneceram todo o apoio para sua 

realização. 

 

6. Referências 

HEESCH, D. V. Doxygen: Manual for version 1.8.1.2; 2012.  

FRIEDMAN, L. SimpliciTI: Simple Modular RF Network Developers Notes. San Diego, Texas 

Instruments; 2007. 1.5ed. 

LEMAÎTRE, L. A brief tutorial on SimpliciTI 1.1.1. [Tutorial] 2010. 

LUGLI, A.B.; SCARPIONI, G.D.; MARTINS, G.V.S.; CASTRO, L.F.C.; CARVALHO, M.F.F. 

Redes Sem Fio em Automação Industrial. [artigo]. Santa Rita de Sapucaí: Instituto Nacional de 

Telecomunicações; 2012. 

PINHEIRO, J.M.S. As Redes com ZigBee. Projetos de Redes; 2007. Disponível em: < 

http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_zigbee.php >. Acesso em: 08/08/2013 

TEXAS INSTRUMENTS (2009a). eZ430-RF2500 Overview, Wireless Made Easy. In: User's 

Guide. E.U.A: p. 6. 

TEXAS INSTRUMENTS (2009b). SimpliciTI Application Programming Interface. San Diego: 1.2 

ed. 

TEXAS INSTRUMENTS (2009c). MSP430 SoC With RF Core [Datasheet]. Dallas: 1 ed. 



 

537 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

Frozen iogurte caprino com potencial simbiótico 

Maciel Barros Lira
1
, Geiseanny Fernandes do Amarante Melo

2
 , Ilsa Cunha Barbosa

3 
, Maria Tatiane 

da Silva Santos
4
, Zanelli Russeley Tenorio Costa

5 

1Estudante do Curso de técnico em Agroindústria - IFPE, campus Afogados da Ingazeira; email:macielbarros1933@gmail.com 
2Docente/pesquisador do Curso Técnico em Agroindústria – IFPE, campus Afogados da Ingazeira; 

email:geiseanny.melo@afogados.ifpe.edu.br 3Estudante do Curso Superior Licenciatura em Química - IFPE, campus Vitoria de Santo 

Antão; email: mariatatiana015@hotmail.com 4Docente/pesquisador do Curso Superior de Química – IFPE, campus Vitoria de Santo 

Antão; email: ilsa.barbosa@afogados.ifpe.edu.br 5Técnico em Agroindústria - IFPE, campus Afogados da Ingazeira; 

email:zanelli.tenorio@afogados.ifpe.edu.br 

 

Resumo 

A busca por produtos naturais que apresentem concomitantemente um sabor agradável e 

características benéficas a saúde tem estado em constante crescimento. Diante deste fato os 

alimentos funcionais estão ganhando mercado, resultando em impactos alocativos e distributivos 

do agronegócio na economia nacional. Portanto, objetivou-se com este trabalho desenvolver um 

frozen iogurte a base de leite caprino com adição de culturas probioticas e prebiótico mel e realizar 

aceitação sensorial, intenção de compra e rendimento (overrum) do produto elaborado. Os 

resultados demonstraram que o frozen A foi o mais apreciado, diferindo significativamente (p < 

0,05) das amostras B e C nos atributos sabor e aparência global. A porcentagem de intenção de 

compra foi em média 57 % de provadores que “provavelmente comprariam” ou “certamente 

comprariam” as amostras A, B e C, demonstrando seu potencial de ampliação de consumo, 

representando um produto comercialmente viável. 

Palavras–chave: leite de cabra, mel, sorvete, probióticos. 

 

1. Introdução 

A busca por alimentos cada vez mais saudáveis tem impulsionado a produção de pesquisas, 

no desenvolvimento de técnicas e gestões de controle mais aprimorados na área alimentícia, 

particularmente nos produtos oriundos do leite. O iogurte é considerado um alimento lácteo para a 

alimentação humana. No Brasil, este produto é elaborado tradicionalmente a partir do leite bovino 

(BARBOSA et al., 2010). 

Apesar do nordeste possuir grande efetivo de caprinos, os produtores locais encontram ainda 

grandes obstáculos tais como a falta do desenvolvimento tecnológico e a inexistência de um 

controle de qualidade higiênico sanitário para leite de cabra e derivados (EGITO, 1991; SILVA, 

1998). 

A região do Pajeú é caracterizada por ser centro comercial de diversos produtos oriundos da 

agricultura familiar, mel e leite caprino são encontrados nos mercados locais diariamente A 

produção mel Apis melífera em sua maior parte é destinado à exportação interestadual para as 
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grades centros da região nordeste. O aproveitamento do excedente de produção do mel tem sido 

avaliado com a perspectiva de diversificação de produtos derivados, bem como a incorporação 

deste alimento saudável nos hábitos alimentares (PEREIRA, 2008). 

A produção de subprodutos lácteos enriquecidos com probióticos e prebióticos, associado ao 

frozen iogurte é uma fonte alternativa e conveniente para o fornecimento micronutrientes 

essenciais para nutrição humana. O frozen iogurte é obtido a partir da fermentação do leite por 

meio da ação do Streptococcus thermophilus e Lactobacilus bulgaricus, ou a partir de iogurte com 

ou sem a adição de outras substâncias alimentícias, sendo posteriormente aerado e congelado. 

Portanto, associa-se o valor nutricional do iogurte com o sabor refrescante do sorvete, além de 

tornar-se uma alternativa de aproveitamento de mel e leite caprino, que são produzidos com 

abundancia na microrregião do pajeú. Dessa forma, nesta pesquisa realizou-se a testes de aceitação 

sensorial e avaliação da porcentagem de overrum do frozen iogurte caprino com potencial 

simbiótico. 

 

2. Materiais e métodos 

Os estudos foram conduzidos na Unidade de Processamento de Leite e Derivados do 

Instituto Federal campus Afogados da Ingazeira. Para elaboração das diferentes formulações 

utilizadas na produção do frozen foram utilizadas as matérias-primas: leite de cabra in natura e mel 

(Apis mellifera) adquirido de produtores do Sertão do Pajeú, sacarose (açúcar refinado), 

emulsificante, estabilizante, gordura vegetal e probióticos: L. acidophilus (LA-5), Bifidobacterium 

lactis BB-12 e Streptococcus termophilus (fermento Bio-Rich®), L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

Streptococcus thermophilus (Thermophilic yoghurt culture YC-x11 – Yo-Flex®), na proporção 

1:1.  

Para o teste de aceitação e intenção de compra foram utilizadas amostras de frozen iogurte 

caprino com potencial simbiótico. Foi utilizado um painel não treinado constituído de 60 

provadores, selecionados com base nos hábitos e interesse em consumir leite caprino e derivados, 

sorvete e iogurte. Os parâmetros avaliados foram: aparência, cor, aroma, sabor, viscosidade e 

avaliação global. Durante o processo de congelamento, há incorporação de ar à calda do frozen 

iogurte, que resulta em um aumento da calda inicial, isto é, “overrun”. Calculou-se este aumento de 

volume segundo a fórmula descrita por Mosquim (1999). Os dados foram submetidos a análise 

estatística descritiva utilizando-se testes de estatística descritiva (média e desvio padrão) e 

inferencial (teste de Tukey) utilizando-se o software Statistica 7.0.  
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3. Resultados e discussão 

As médias das notas de aparência, aroma, viscosidade, avaliação global e intenção de 

compra observada no teste de aceitação de frozen iogurte com caprino potencial simbiótico estão 

dispostas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Médias obtidas para os atributos sensoriais do frozen iogurte caprino com potencial simbiótico 

sabor morango, goiaba e natural com mel. 

Médias seguidas da mesma letra em cada coluna são significativamente iguais pelo teste de Tukey, a 5 % de significância. 

Médias: 1 = desgostei muitíssimo,....5 = nem gostei nem desgostei,.....9 = gostei muitíssimo. 
Amostras: A = Frozen iogurte de morango; B = Frozen iogurte de goiaba; C = Frozen iogurte natural com mel 

Atributos: AP = aparência; CO = cor; AR = aroma; SA = sabor; VI = viscosidade; AG = avaliação global; IC = Intenção de compra. 

Os escores médios obtidos na análise sensorial (Tabela 1) demonstraram que o frozen  A 

foi o mais apreciado, diferindo significativamente (p < 0,05) dos biscoitos B e C nos atributos 

sabor e aparência global. A amostra C foi considerada estatisticamente igual a amostra B, apenas o 

atributo aroma teve melhor resultado para as amostras A e B, diferindo significativamente (p < 

0,05) da amostra C. Para o atributo viscosidade os valores médios das amostras variaram entre 5,97 

a 7,38 o que corresponde na escala hedônica a aproximadamente “gostei ligeiramente - gostei 

moderadamente”, sendo este o atributo de menor aceitação. Enquanto que o atributo aparência 

global demonstrou melhor aceitação, com valores médios 6,20 a 7,88 correspondente a “gostei 

ligeiramente - gostei muito”. 

Para este atributo os valores médios das amostras A, B e C variaram entre 3,03 a 4,47 o 

que corresponde na escala hedônica a aproximadamente “talvez comprasse/talvez não comprasse - 

possivelmente compraria”, levando a crer que os resultados estão coniventes com os atributos 

anteriores. A porcentagem de intenção de compra foi em média 57 % de provadores que 

“provavelmente comprariam” ou “certamente comprariam” as amostras A, B e C. 

Segundo ALVES et al. (2009), ao se analisar os dados de intenção de compra do frozen 

iogurte, foi comprovado que 61% dos avaliadores declararam que comprariam o produto contra 

39% que não o adquiririam, provavelmente em razão do sabor pronunciado do leite de cabra ao 

qual não estão habituados. 

A quantidade de ar incorporado, ou seja, a porcentagem de overrun obtido para o frozen 

iogurte teve em média 35,33 % para todas amostras analisadas. Segundo VARNAM et al. (1994), o 

Amostras AP CO AR SA VI AG IC 

 

A 
7,82

a 

(±1,10)
 

7,87
a 

(±1,59) 

7,85
a 

(±1,61) 

7,87
a 

(±1,65) 

7,38
a 

(±1,74) 

7,88
a 

(±1,74) 

4,47
a 

(±1,00) 

 

B 
7,35

a,b 

(±1,63)
 
 

7,32
a,b 

(±1,38) 

7,10
a 

(±1,95) 

6,42
b 

(±2,25) 

6,72
a,b 

(±1,96) 

6,95
b 

(±1,98) 

3,50
b 

(±1,27) 

 

C 
6,65

b 

(±2,19)
 
 

6,72
b 

(±1,90) 

6,08
b 

(±2,10) 

6,03
b 

(±2,41) 

5,97
b 

(±2,34) 

6,20
b 

(±2,19) 

3,03
b 

(±1,36) 
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controle do overrun é muito importante para obtenção de um produto padronizado, além disso, para 

obter-se a rentabilidade do produto que caracteriza o perfil de manufatura. 

 

4. Conclusões 

As amostras de frozen iogurte desenvolvidas e analisadas no IFPE campus afogados da 

ingazeira apresentaram boa aceitação em relação aos atributos sensoriais o que caracteriza a 

viabilidade de comercialização e desenvolvimento de novos estudos para avaliação dos benefícios 

dos probióticos e do prebiótico mel sobre a flora intestinal dos hospedeiros. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo produzir pães de hambúrgueres elaborados a partir 

de farinhas mistas (farinha de trigo e farinha de semente de goiaba) e avaliar os parâmetros físico-

químicos (teor de água, pH, e cinzas) dos resíduos antes e após a operação de secagem a 50°C, da 

farinha das sementes de goiaba e das quatro formulações utilizando a farinha mista na elaboração 

de pão de hambúrguer. Para a elaboração do pão de hambúrguer foram utilizadas quatro 

formulações: 1 – a formulação padrão (testemunha), produzida com 100% de farinha de trigo (FT) 

e 0% de farinhas de semente de goiaba (FSG); 2 – 95% de FT e 5% de FSG; 3 – 90% FT e 10% de 

FSG; e, 4 – 85% de FT e 15% de FSG. Os resultados das análises físico-químicas dos resíduos de 

goiaba antes e após a operação de secagem apresentaram valores aceitáveis de acordo com a 

legislação. 

Palavras-chave: aproveitamento de resíduos; pão; Psidium guajava L. 

 

1. Introdução 

A produção mundial de frutas se caracteriza pela grande diversidade de espécies cultivadas e 

constitui-se em grande parte por frutas de clima tropical. A goiaba (Psidium guajava L.) é 

originária da região tropical das Américas, tendo sido disseminada para diferentes regiões do 

mundo (LEMOS et al., 1995). Este fruto possui elevado valor nutritivo, com excelente aceitação 

para o consumo in natura e grande aplicação industrial, sendo um fruto de excelente potencial 

econômico (FERREIRA et al., 2002). 

O processamento de alimentos gera em torno de um terço de subprodutos ou resíduos (casca, 

caroço ou sementes e bagaço) (O‟SHEA et al., 2012), que muitas vezes não é aproveitado pelas 

agroindústrias, sendo deixado nos pátios das unidades processadoras, constituindo uma forma de 

poluição ambiental (SÁ et al., 2007), podendo representar um risco à saúde humana (THOMAS et 

al., 2009). É sabido que muitos desses subprodutos possuem em sua composição vitaminas, 

minerais, fibras e compostos antioxidantes importantes para as funções fisiológicas (MATIAS et 

al., 2005), desta forma, a utilização desses subprodutos na fabricação de novos produtos 

alimentícios surge como uma alternativa de fonte nutritiva de baixo custo. 
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Devido à crescente comercialização e ao crescente consumo de frutos tropicais, tanto no 

mercado brasileiro como internacional, e a importância do aproveitamento de resíduos 

agroindustriais, o presente trabalho teve como objetivo produzir pães de hambúrgueres elaborados 

a partir de farinhas mistas (farinha de trigo e farinha de resíduos de goiaba) e avaliar os parâmetros 

físico-químicos dos resíduos antes e após a operação de secagem.  

 

2. Material e Métodos 

Os resíduos da goiaba (sementes e cascas) foram provenientes de unidade de processamento 

de alimentos. Estes foram coletados e colocados em sacos de polietileno contendo 

aproximadamente 100 g por embalagem, lacrados e armazenados em freezer à temperaturas entre -

8 e -10°C, permanecendo até o momento da realização das análises químicas. Depois de 

descongeladas, as sementes foram trituradas inteiras em liquidificador industrial, e secas em estufa 

com circulação forçada de ar na temperatura de 50°C, resultando na formação de farinha (Farinha 

de Sementes de Goiaba - FSG). 

Foram produzidas quatro formulações de pão hambúrguer: F1 – formulação padrão 

(testemunha), produzida com 100% de farinha de trigo (FT) e 0% de farinhas de semente de goiaba 

(FSG); F2 – 95% de FT e 5% de FSG; F3 – 90% FT e 10% de FSG; e, F4 – 85% de FT e 15% de 

FSG, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1- Massas dos produtos utilizados na elaboração das diferentes formulações dos pães hambúrgueres. 

Produto (g) 
Proporção entre as FT e FSG (%) 

0% 5% 10% 15% 

Farinha de trigo 4000 3800 3600 3400 

Farinha de sementes de goiaba 0 200 400 600 

Água 2500 2500 2500 2500 

Açúcar  320 320 320 320 

Sal 80 80 80 80 

Fermento biológico seco  80 80 80 80 

Melhorador em pasta  40 40 40 40 

 

A FSG e as formulações de pão produzidas foram analisadas quanto ao: teor de água, pH e 

cinzas. As análises foram realizadas antes e após a secagem da FSG. Todas as análises foram 

realizadas conforme metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008). 

Os valores foram analisados estatisticamente através do programa computacional 

ASSISTAT versão 7.5 Beta (SILVA e AZEVEDO, 2006). Foi realizada a análise de variância 

anova, pelo teste tukey, significativo ao nível de 5% de probabilidade. As médias seguidas pela 

mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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3. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos nas análises de pH, cinzas e teor de água das amostras encontram-se 

na Tabela 01. 

Tabela 01 – Resultados das análises físico-químicas. 

Amostras pH Cinzas (%) Teor de água 

(%) 

Resíduos (antes secagem) 4,07±0,02
c
 0,64±0,03

c 
82,24±0,95

a 

Resíduos (após secagem) 4,01±0,10
c
 4,02±1,18

a 
04,81±0,14

e 

Farinha dos resíduos da goiaba 3,90±0,06
c
 2,96±0,06

ab
 05,95±0,15

e 

Pão de Hambúrguer Formulação I  6,46±0,25
a
 1,72±0,25

bc 
33,23±0,76

b
 

Pão de Hambúrguer Formulação II 5,39±0,02
b
 0,75±0,08

c 
31,95±0,78

bc 

Pão de Hambúrguer Formulação III 5,22±0,00
b
 0,90±0,02

c 
29,65±0,33

d 

Pão de Hambúrguer Formulação IV 5,08±0,02
b
 0,91±0,02

c 
31,20±0,09

cd 

*As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem estatisticamente 

entre si. 

As análises dos resíduos de goiaba antes e após a operação de secagem apresentaram 

valores de pH superiores a 4,5, o que permite classificá-las como ácidas, característica que 

desfavorece o desenvolvimento de bactérias (BRUNINI et al., 2003). 

Os valores de pH das farinhas analisadas (4,01 e 3,9) foram semelhantes aos obtidos por 

(FERTONANI, 2006), sendo considerados produtos ácidos (pH 4,0-4,5), o que constitui um fator 

desfavorável ao crescimento de microrganismos patogênicos (JAY, 2005). As médias de acidez 

titulável não diferiram estatisticamente (p > 0,05) entre si, o que era esperado em função dos 

valores de pH obtidos para essas amostras. 

Os resultados encontrados na determinação de cinzas estão de acordo com os resultados 

apresentados em um estudo de UCHÔA (2008), quando o mesmo caracterizou físico-químicos de 

resíduos de frutas tropicais. 

As análises dos resíduos de goiaba apresentaram o teor de água livre em resíduos de goiaba 

semelhantes com os encontrados em outros resíduos, de acordo com TIBURCIO (2006) e 

GURJÃO (2011). Com a umidade das farinhas inferior a 13,50 g (100 g)
–1

, pode-se considerar que 

tais produtos possuem boa estabilidade física e química, desde que sejam estocados 

adequadamente em embalagens hermeticamente fechadas (FERTONANI, 2006). O baixo teor de 

umidade encontrado contribui para uma maior conservação do produto, aumentando o tempo de 

vida útil, uma vez que reduz a água disponível para o desenvolvimento dos microrganismos e para 

as reações químicas (CHAVES et al., 2004). 

Verificou-se que pelos valores do pH que o pão é um produto ligeiramente ácido, esta é 

uma característica presente na maioria dos pães, devido ao processo de formação de ácidos durante 
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a fermentação. No caso do pão elaborado com o resíduo, essa característica teve a contribuição da 

matéria-prima utilizada, já que a goiaba é uma fruta ácida. 

 

4. Conclusão 

Os resultados das análises físico-químicas dos resíduos de goiaba antes e após a operação 

de secagem apresentaram valores aceitáveis de acordo com a legislação.  

A condução desta proposta de pesquisa ampliará as informações na área da Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, representando uma inovação na utilização de resíduos de frutos 

tropicais. Observando também que os resíduos agroindustriais de goiaba podem ser transformados 

em novos produtos alimentícios como o proposto na pesquisa pão de hambúrguer, aumentando seu 

valor agregado. 
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Resumo 

Os fatores ambientais são determinantes na produtividade e produção de qualquer animal. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos fatores ambientais e densidade na qualidade 

da carne de frangos criados no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) campus Barreiros. Foram 

avaliadas 165 aves da linhagem Cobb. As densidades de acondicionamento avaliadas foram de 8, 

10 e 12 ua/m². Foi avaliado o peso vivo (PV) e o peso de carcaça (PC) das aves de 7 a 42 dias de 

idade. A melhor densidade é a de 8 ua /m
2
, uma vez que observa-se nesta densidade maiores peso 

vivo,  peso e rendimento de carcaça, quando comparada com as demais densidades. 

Palavras–chave: avicultura, bem-estar animal, temperatura 

 

1. Introdução 

O cenário do setor avícola brasileiro é crescente, bem como o estudo dos sistemas de 

acondicionamento, bem-estar animal e da ambiência cresce de acordo com a necessidade de carne 

em qualidade e quantidade.  

Nos setores do agronegócio, observa-se o grande impacto dos movimentos agroecológicos 

modernos e da maior preocupação do consumidor com o que se está sendo consumindo, uma vez 

que este vem se preocupando com a natureza do produto e como esse animal foi criado e abatido. 

A determinação dos parâmetros ambientais é importante para o bem-estar e efetivo 

desempenho das aves, uma vez que a região Nordeste é uma região que se caracteriza por altas 

temperaturas e de acordo com Baêta e Souza (2010), segundo Abreu e Abreu (2001) os aviários 

brasileiros são moldados pela indústria de equipamentos e materiais estrangeiros principalmente de 

países com clima temperado como USA e alguns do oeste europeu, produzindo instalações que 

causam desconforto térmico, aumento de doenças, aquelas que possuem ligação com a qualidade 

do ar nas instalações, e consequentemente um baixo desempenho animal.  O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influência dos fatores ambientais e densidade na qualidade da carne de 

frangos criados no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Barreiros. 

 

2. Materiais e Métodos 
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O experimento foi conduzido no IFPE – Campus Barreiros, setor de Zootecnia I, no galpão 

experimental foram distribuídos aleatoriamente nove retângulos de 2m² em tela com molduras de 

madeira e cama de maravalha. As aves utilizadas foram da linhagem comercial Cobb, sendo 

utilizadas ao total 165 aves, distribuídas nos retângulos aleatoriamente em três grupos de 15 aves 

(8ua/m²), três de 18 aves (10ua/m²) e três de 22 aves (12ua/m²). Sendo esses valores finais 15, 18 e 

22 calculados pela subtração do espaço dos comedores e bebedores. As aves foram avaliadas a 

partir do sétimo (7º) dia de vida.  

Os dados climáticos foram coletados por dois dataloggers (HT 500 - Instruterm), sendo 

avaliados os dados de temperatura ambiente (TA) e umidade relativa do ar (UR). Para coleta de 

dados de pesagem foi utilizada uma balança portátil (40kg/10g).  

O galpão tem estrutura em alvenaria, possuindo aberturas laterais, para circulação de ar, 

protegidas por telas e cortinas. O clima da região é o tropical úmido. Foi avaliado o peso vivo 

(PV), o peso de carcaça (PC), qualidade da carne (QC), a temperatura ambiente no galpão (TA) e a 

umidade relativa (UR).  

Foram pesadas três aves de cada sexo por repetição/piquete. O peso de carcaça foi obtido 

momentos após o abate do lote no abatedouro do Campus, sendo pesada 3 aves/sexo também. A 

temperatura ambiente do galpão e a umidade relativa do ar nos aviários foram medidas por 

dataloggers a cada 10 minutos.  

Na análise estatística foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), no 

esquema fatorial 3 x 6 correspondendo a três densidades (8, 10 e 12 ua/m
2
) e seis idades (7, 14, 21, 

28, 35 e 42 dias), com três repetições. Foi utilizado o programa SISVAR, utilizando-se o teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade, para comparação das médias. 

 

3. Resultados e Discussão 

A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar máxima e mínima registradas, durante o 

período experimental foram 23,40 e 32,60°C e 54,70 e 94,60%, respectivamente (Tabela 1). Os 

valores encontrados podem ser considerados fora da zona de conforto das aves (ZCT) que, segundo 

Ferreira (2005) deve situar-se entre 15 e 28°C, dependendo da umidade relativa do ar, que pode 

variar de 40 a 80%. Aves criadas fora da faixa de temperatura ideal podem ter seu desempenho 

produtivo prejudicado.  

Tabela 4 – Parâmetros ambientais: Temperatura ambiente e Umidade relativa do ar em Barreiros - 

PE 

PARÂMETROS AMBIENTAIS 

 Temperatura ambiente  

(°C) 

Umidade relativa do ar 

(%) 

Mínima 23,40 54,70 
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Máxima 32,60 94,60 

Média 28,00 74,65 

  

Houve diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos em todas as variáveis 

avaliadas (Tabela 2), sendo os maiores valores observados na menor densidade de alojamento (8 

ua/m
2
). 

Tabela 2 – Peso vivo, peso de carcaça e rendimento de carcaça de frangos de corte criados em  

Barreiros - PE 

Densidades 

(ua/m²) 

VARIÁVEIS AVALIADAS 

Peso vivo  

(kg) 

Peso da carcaça 

(kg) 

Rendimento de 

Carcaça (%) 

8 2,323c 1,838c 79,122c 

10 2,212b 1,727b 78,074b 

12 1,910a 1,483a 77,644a 

 

4. Conclusões 

As aves sofreram estresse térmico. A melhor densidade foi a de 8 ua/m
2
, uma vez que 

observa-se nesta densidade maiores peso vivo,  peso e rendimento de carcaça, quando comparada 

com as demais densidades.  
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Resumo 

Há a necessidade de substituição de substâncias sintéticas por naturais em suas mais 

diversas aplicações, a fim de minimizar principalmente os impactos ambientais causados.  Isso tem 

gerado um grande interesse pelas plantas aromáticas, ricas em substâncias pouco estudadas e com 

propriedades ainda desconhecidas, cujo potencial é confirmado a cada trabalho publicado. Dentre 

elas está Croton rhamnifolioides Pax & Hoffm, conhecida como “quebra-faca”, cujo potencial 

biológico do óleo essencial vem sendo comprovado em trabalhos recentes, estando relacionadas à 

C. rhamnifolioides atividades antimicrobiana e acaricida. Esse trabalho objetivou a investigação 

das atividades larvicida e antitermítica, bem como a constituição química do óleo essencial de C. 

rhamnifolioides por CG-MS, frente ao térmita Nasutitermes corniger e as larvas de Aedes aegypti, 

com a finalidade de identificar novos compostos que possam ser utilizados no combate às espécies, 

consideradas como pragas. Dos compostos identificados tem-se: thujeno, pineno, mirceno, 

canfeno, terpineno, linalol, felandreno, cineol, entre outros. Os testes antitermíticos realizados 

levam a conclusão de que o óleo obtido a partir das folhas de C. rhamnifolioides é eficaz no que 

diz respeito às atividades tanto larvicida quanto antitermítica. 

Palavras–chave: óleo essencial; Croton rhamnifolioides; atividade antitermítica; Nasutitermes 

corniger 

 

1. Introdução 

O gênero Croton é o segundo maior dentre os pertencentes à família Euphorbiaceae, 

apresentando cerca de 1.200 espécies, das quais 350 existem do Brasil, habitando 

predominantemente regiões semi-áridas como a caatinga. (COSTA, 2011; RANDAU et al., 2004).  

Em meio a essas espécies está Croton rhamnifolioides Pax & Hoffm, conhecida 

popularmente como “quebra-faca” (SANTOS e ALBUQUERQUE, 2010), utilizada pelos 

habitantes das regiões em que habita para diversos fins medicinais, principalmente no tratamento 

problemas gastrointestinais, o que pode estar relacionado com os constituintes químicos dos seus 

óleos essenciais. 

Óleos essenciais são misturas complexas de substância voláteis produzidas e armazenadas 

em diversas partes dos organismos vegetais em situação de estresse ou adversidade, como forma de 
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adaptação a essas situações. Segundo Costa, síntese de óleo essencial pode ocorrer nas flores, 

frutos, folhas, entre outras partes da planta e dentre os seus principais constituintes químicos estão 

os mono e sesquiterpenos. De acordo com Martins (2012), muitos desses compostos atuam como 

pesticidas naturais, funcionando como repelente contra insetos (formigas, cupins, etc.).   

Um inseto que causa dano à população é o cupim. Uma das espécies de cupins mais 

amplamente distribuídas é Nasutitermes corniger Motschulsky (Isoptera, Termitidae), conhecida 

como “cupim arborícola”, já que se instala em árvores utilizando sua celulose como alimento. 

Esses térmitas causam prejuízos imensos todos os anos, principalmente a construção civil. Segundo 

Korb (2007), 50 milhões de dólares são gastos para reparar os danos causados por cupins e as 

formas mais usuais de combatê-los é a utilização de produtos químicos tóxicos que prejudicam o 

meio ambiente. 

Estudos foram feitos acerca das propriedades do óleo essencial das folhas de C. 

rhamnifolioides que comprovaram a sua atividade antimicrobiana e uma atividade citotóxica 

moderada (COSTA, 2011; SANTOS; ALBUQUERQUE, 2010). Esse alto potencial somado a 

inexistência de estudos já publicados sobre a atividade antitermítica do óleo é que motivaram o 

trabalho descrito. 

 

2. Materiais e Métodos  

As folhas, usadas na extração, foram coletadas na cidade de Serra Talhada-PE, e a 

identificação da espécie foi realizada pela botânica, professora Elba Maria Nogueira Ferraz Ramos, 

do IFPE – Campus Recife. O óleo essencial foi extraído por meio do sistema de Clevenger (SILVA 

et al, 2003). O óleo obtido foi analisado por GC-MS usando aparelho modelo QP5050-Shimadzu e 

coluna DB-5, medindo 30m x 0.25mm.  

Para o teste de atividade antitermítica foi utilizado o método descrito por Kang e 

colaboradores (1990) nas concentrações de 12,5; 25; 50 e 100 mg/mL, utilizando acetona como 

solvente. Para o teste de atividade larvicida foi utilizado o método recomendado pela W.H.O 

(2009) modificado por Navarro et al (2003). As concentrações testadas foram 80, 100, 120, 140 e 

160 ppm. 

 

3. Resultados e Discussão 

 A massa de óleo essencial obtida a partir de 100g de folha seca foi de 0,645g, o que 

totalizou um rendimento de 0,645%.  Dois testes antitermíticos foram realizados, sendo feitas 

algumas adaptações na metodologia. No primeiro teste (Figura 1), as concentrações de óleo foram 

submetidas à secagem numa estufa e como resultado foi obtido um gráfico em que não havia 

diferença estatística entre o controle e as concentrações. No segundo (Figura 1), as concentrações 

não foram submetidas à secagem na estufa e o resultado obtido foi diferente e eficaz.   
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 Neste teste a concentração de 100 mg/mL matou todos os cupins num período de 48h e a 

de 50 mg/mL, num período de 96h. Ao final do 7º dia, praticamente todos os cupins expostos ao 

óleo estavam mortos enquanto que o controle se manteve vivo. Apesar disso, foi observado um 

decaimento no gráfico a partir do 4º dia, o que está de acordo com trabalhos já publicados (LIMA, 

2013). A diferença entre os testes pode estar relacionada ao fato de os componentes de óleos 

essenciais serem, geralmente, voláteis e terem evaporado com o aquecimento provocado pela 

estufa 

 

Figura 1: A esquerda, gráfico do 1º teste; a direita, gráfico do 2º teste. 

 No CG-MS foram identificados 23 componentes: tricicleno, tujeno, α-pineno, canfeno, 

mirceno, sabineno, β-pineno, α-felandreno, α-terpineno, o-cimeno, sivestreno, 1,8-cineol, β-

ocimene, γ-terpineno, linalol, terpinen-4-ol, α-terpineol, cariofileno (E), α-humuleno, 

biciclogermacreno, sesquicineol, espatulenol e α-cardinol, sendo a maioria dos compostos 

identificados relacionados de alguma forma com atividade biológica. Segundo Lima (2013), 

substâncias como biciclogermacreno, α-pineno e p-cimeno estão presentes em óleos essenciais com 

atividade antitermítica já comprovada. 

 Para as concentrações no teste de atividade larvicida foi obtida uma DL50 122,35 ppm, 

valor calculado por Probit analysis usando StatPlus 2008 software, o que indica que o óleo 

essencial de C. rhamnifolioides não só é ativo, como também altamente tóxico frente as larvas de 

A. aegypti. Segundo Silva (2011), são considerados ativos valores de DL50 abaixo dos 1000 ppm e 

altamente tóxicos, valores inferiores a 500 ppm.  

 

4. Conclusão 

 O óleo essencial de C. rhamnifoioides apresenta atividades larvicida e antitermítica nas 

concentrações testadas.  

 

 

 

Controle

12,5 mg

25,0 mg

50,0 mg
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Resumo 

A geração de malha é uma das etapas mais importantes no pré-processamento de 

simulações computacionais que utilizam o método dos elementos finitos. Com o objetivo de 

alcançar melhor eficiência computacional, estudos de convergência de malha são desenvolvidos. 

Neste trabalho é apresentado um estudo de convergência de malha realizado em uma viga sob 

flexão. O problema é modelado em três diferentes casos, considerando uma dimensão, duas 

dimensões e três dimensões. Diferentes configurações de elementos são utilizadas. Os resultados 

são apresentados e comparações sobre a eficiência computacional são desenvolvidas. 

Palavras–chave: elementos finitos, geração de malha, mecânica dos sólidos 

 

1. Introdução 

A aplicação do método de elementos finitos (MEF) é de relevante importância na indústria, 

principalmente nas áreas de projetos e desenvolvimento. A sua utilização permite a obtenção de 

resultados de problemas que não possuem solução analítica, entretanto, na maioria dos casos exige 

considerável custo computacional para a resolução. A utilização da metodologia é feita em um 

programa computacional baseado no MEF e é dividida em três etapas: o pré-processamento, 

processamento e o pós-processamento. O estudo de convergência de malha se aplica na etapa do 

pré-processamento, nesta etapa o problema é modelado no software e os elementos que formarão a 

malha do problema são escolhidos. A modelagem errada pode provocar erros numéricos 

contaminando os resultados obtidos. O Abaqus é programa computacional utilizado no 

desenvolvimento da metodologia. As simulações são realizadas em problemas de cálculo de 

tensões. 

 

2. Materiais e Métodos  

 O modelo escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi o de uma viga engastada 

sob flexão (Fig. 1). Simulações computacionais foram desenvolvidas para três diferentes casos: o 

modelo de uma peça com uma única dimensão (1D), duas dimensões (2D) e três dimensões (3D). 

Todos os casos possuem a mesma condição de contorno. 
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 No caso 2D, foram utilizadas as malhas com configuração Quadrangular (Quad) e com 

configuração Triangular (Tri). Todos os elementos utilizados neste trabalho possuem funções de 

forma lineares. 

 
Figura 1 – Modelo 1D da viga sob flexão 

O refinamento da malha aumenta o número de elementos e de nós no modelo o que 

permite uma redução do erro computacional, entretanto em alguns casos pode ser desnecessária 

ocasionando apenas um maior custo computacional. Ainda na etapa da geração de malha, podemos 

desenvolver configurações com refinamento localizado em regiões que estão sendo analisadas. 

Neste caso de estudo, a região analisada é próxima da face com a restrição de engastamento. Esse 

procedimento diminui o custo computacional, além de obter resultados mais precisos.  

O terceiro modelo desenvolvido foi em 3D. Os elementos utilizados foram a configuração 

Tet, elemento tridimensional com faces triangulares e quatro nós localizados em seus vértices, e o 

tipo de elemento Hex, elemento tridimensional, com faces quadrangulares e que possui oito nós 

localizados nos seus vértices. Malhas com refinamento localizado também foram desenvolvidas 

para este caso. 

 

3. Resultados e Discussão 

A viga modelada neste trabalho possui 1 m de comprimento e 20 x 20 mm
2
 de área de 

secção transversal. A barra está engastada de um lado e do outro uma força de 2 KN foi aplicada. O 

material da barra é o aço SAE 1020. Pelos cálculos analíticos, o valor da tensão máxima é de 96,00 

MPa. A convergência dos resultados foi alcançada considerando uma tolerância de 2% no valor 

máximo de tensão. 

Para o caso com o modelo em 1D, foram realizados cinco simulações até atingir o valor da 

convergência. Os resultados para o caso de convergência (Fig. 2(a)) podem ser verificados na 

Tabela 1. O gráfico de convergência para as simulações em 1D é apresentado na Fig. 2(b). 

Figura 2 – (a) Resultado da simulação no problema 1D (Caso de convergência), (b) Gráfico de convergência 

para o modelo 1D 
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No caso 2D, foram realizadas seis simulações com a malha na configuração Tri e seis com 

a malha na configuração Quad. Os resultados para os casos de convergência (Fig. 3(a) e Fig. 5(a)) 

podem ser verificados na Tabela 1. Os gráficos de convergência são apresentados nas Fig. 3(b) e 

Fig. 5(b). 

 

Figura 3 – (a) Resultado da simulação no problema 2D com elementos triangulares (Caso de Convergência), 

(b) Gráfico de convergência para o modelo 2D e elemento Tri 

Estudos com modelos refinados localmente foram utilizando elemento Tri e posteriormente 

Quad foram realizados. Os resultados podem ser verificados na Tabela 1 e nas Figuras 4(a) e 4(b). 

Em todos os casos com refinamento localizado, o comprimento da região do modelo com a malha 

refinada é de 60 mm a partir da face engastada.  

Figura 4– Resultado da simulação no problema 2D com malha na configuração de refinamento localizado, 

(a) Elemento Tri, (b) Elemento Quad 

 
   (a)      (b) 

Figura 5 – (a) Resultado da simulação no problema 2D com elementos quadrangulares (Caso de 

convergência), (b) Gráfico de convergência para o modelo 2D e elemento Quad 

No caso 3D, foram realizadas seis simulações com a malha na configuração Tet e seis com 

a malha na configuração Hex. Os resultados para os casos de convergência (Fig. 6(a) e Fig. 8(a)) 
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podem ser verificados na Tabela 1. Os gráficos de convergência são apresentados nas Fig. 6(b) e 

Fig. 8(b). 

 

 
(a)                   (b) 

Figura 6 – (a) Resultado da simulação no problema 3D com elemento Tet (Caso de convergência), (b) 

Gráfico de convergência para o modelo 3D e elemento Tet 

Estudos com modelos refinados localmente foram utilizando elemento Tet e 

posteriormente Hex foram realizados. Os resultados podem ser verificados na Tabela 1 e nas 

Figuras 7(a) e 7(b). 

A Tabela 1 mostra um estudo comparativo entre o os modelos com malha uniforme e os 

modelos com malha refinada localmente. O tempo de simulação em cada caso de convergência 

pode ser visualizado. 

 
    (a)     (b) 

Figura 7 - Resultado da simulação no problema 3D com malha na configuração de refinamento localizado, 

(a) Elemento Tet, (b) Elemento Hex  

 
(a)                   (b) 

Figura 8 – (a) Resultado da simulação no problema 3D com elemento Hex (Caso de convergência), (b) 

Gráfico de convergência para o modelo 3D e elemento Hex 
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Tabela 1 – Comparação do tempo de simulação de todos os casos de convergência: 

CASOS Nº DE ELEMENTOS Nº DE NÓS 
TENSÃO 

MÁXIMA (MPa) 

TEMPO 

TOTAL CPU (s) 

Caso 2D 

Malha com refinamento 

localizado 

LTRI2DC1 1196 672 96,22 0,4 

LQUAD2DC1 610 679 94,64 0,3 

Malha com refinamento 

uniforme 

TRI2DC5 16000 8421 96,22 2,7 

QUAD2DC5 8000 8421 94,66 1,6 

Caso 3D 

Malha com refinamento 

localizado 

LTET3DC1 1375 2549 95,68 0,9 

LHEX3DC1 8957 10584 94,70 6 

Malha com refinamento 

uniforme 

TET3DC4 3587 6130 94,13 2,1 

HEX3DC5 42250 49196 94,71 31,5 

 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos para este problema foram os esperados. Este tipo de problema mostra 

que o refinamento é necessário até certo limite (valor convergido), pois acima desse valor, o 

refinamento é desnecessário, pois só irá aumentar o custo computacional. O modelo em duas e três 

dimensões com a malha na configuração de refinamento localizado apresentou grande eficiência, 

pois os resultados ficaram na margem próxima do valor calculado analiticamente sem a 

necessidade de um grande custo computacional. Porém, a modelagem da malha refinada deve ser 

aplicada na região do modelo que sendo analisada, sendo assim, é necessário o conhecimento dessa 

região antes da modelagem. Os resultados mostraram, como esperado, que a utilização do modelo 

em três dimensões é desnecessária neste estudo de caso. No caso 1D não é possível verificar a 

localização da tensão máxima na seção transversal da viga, entretanto, é suficiente para apenas 

calcular o valor da tensão máxima. Portanto, a utilização do modelo em 2D é suficiente para o 

cálculo de tensão máxima, como também para verificar a região onde a tensão máxima está 

localizada.  
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Resumo 

A presente pesquisa visa investigar acerca do trabalho realizado na produção de vestuário 

na cidade de Caruaru. O trabalho com confecção quando analisado de uma forma mais intrínseca 

remete-nos a importantes questionamentos quanto à forma como ele é realizado e como se 

originam e se desenvolvem suas relações laborais. Tomamos por foco nesta pesquisa entender a 

vivência dos trabalhadores faccionistas, pelo fato das facções estarem frequentemente associadas 

às consequências da globalização, da reestruturação produtiva e como resultado da especialização 

flexível, um dos temas principais a serem discutidos. O objetivo é de evidenciar como todo esse 

processo histórico repercute até os dias atuais e como as facções designam a identidade dos 

trabalhadores envolvidos neste tipo de trabalho. Esta investigação tem como orientações 

metodológicas a pesquisa empírica, através do trabalho de campo, usando entrevistas 

semiestruturadas como técnica de coleta de dados, além da revisão de literatura acerca das noções, 

principalmente, de flexibilização do trabalho e das relações de trabalho. 

Palavras–chave: facção; flexibilização; polo de confecções do agreste pernambucano; trabalho 

informal.  

 

1. Introdução 

Esta pesquisa associa-se aos questionamentos realizados na área de Sociologia do trabalho 

pretendendo analisar a vivência dos trabalhadores que desempenham atividades laborais na 

produção de confecções em Caruaru, por meio da prestação de serviços na forma de facção. A 

facção caracteriza-se por ser uma unidade produtiva especializada que atende às diversas 

demandas dos confeccionistas. Trabalharemos com a perspectiva de que as facções são uma forma 

de organização produtiva que se associa ao processo de flexibilização do trabalho e das relações de 

trabalho.  

A principal discussão teórica se da em torno da ideia de flexibilidade entendida como um 

conjunto de processos e de medidas que visam alterar os processos de trabalho e às relações de 

trabalho, buscando torná-las menos ordenadas e possibilitando arranjos considerados inovadores 

diante de uma forte tradição de controle legal das relações laborais (HARVEY, 1992; 

HOLZMANN & PICCININI, 2006; PINTO, 2007). Por conseguinte, temos como pressuposto que 
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a flexibilização é um alicerce para entender o significado e a ocorrência do trabalho informal na 

produção de confecções em Caruaru.  

 Desta forma, objetivamos entender os fatores externos que ocasionam e fomentam as 

atividades informais, todavia, não se esquecendo de considerar as características histórias e 

culturais que fomentam o trabalho com costura na região do Agreste pernambucano (SOUZA, 

2013) . Objetiva-se compreender como a organização flexível impulsiona o processo produtivo em 

Caruaru e como ela repercute nas relações do trabalho fazendo com que, muitas vezes, o 

trabalhador opte pela informalidade e por ser um faccionista. Destacamos que compreender e 

identificar essas conexões nos permite contribuir para um debate mais amplo, que envolve as 

condições de trabalho no ramo da confecção e, sobretudo, compreender o que a condição de 

trabalho informal representa para os trabalhadores de Caruaru.   

 

2. Aspectos metodológicos 

Esta investigação científica, de caráter qualitativo, tem como orientações metodológicas a 

pesquisa empírica, com trabalho de campo, e a revisão de literatura acerca das noções de 

flexibilização do trabalho e das relações de trabalho, para que possamos identificar essas formas de 

organização na produção de confecções para o Polo de Confecções do Agreste, em Caruaru. A 

proposta é a de investigar a trajetória de vida dos trabalhadores faccionistas em Caruaru, para 

compreender como vivenciam seu cotidiano e, principalmente, as relações de trabalho.   

Os sujeitos desta pesquisa são, portanto, os trabalhadores da produção de confecções em 

Caruaru, especialmente os que trabalham em facções. Foram feitas oito (8) entrevistas com 

mulheres faccionistas, realizadas na maioria nos locais de produção. Os materiais utilizados para a 

atividade de trabalho de campo foram: roteiro de pesquisa; gravador; máquina fotográfica; termo 

de autorização do uso da imagem e diário de campo. Como procedimento de coleta optamos por 

entrevistas em profundidade, semiestruturadas, com roteiro de pesquisa. Também utilizamos a 

observação nos locais de produção como instrumento de coleta de dados. Como procedimento de 

análise de dados, seguimos os seguintes passos: transcrição da entrevista e análise dos dados a 

partir das seguintes dimensões:- Perfil; - Características do trabalho e da facção; - Reflexões acerca 

do trabalho; - Planos para o futuro; Observações e/ou outras peculiaridades. 

 

3. Resultados e Discussão 

Caruaru é uma cidade que cada vez mais cresce em todas as áreas, sejam elas políticas, 

sociais e/ou econômicas. Diante de tal ascensão, um setor do trabalho que se destaca por seu 

constante crescimento é o da confecção, visto que esta é uma das grandes fontes de renda da 

cidade, devido à famosa feira da sulanca. A produção de confecções, historicamente, se caracteriza 

por uma grande flexibilização das relações de trabalho e da produção, pondo em destaque formas 
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de contratação e subcontratação que vieram à tona com a reestruturação produtiva e a 

especialização flexível (PEREIRA, 2011; PINTO, 2007). 

Depois de nos apropriarmos do referencial teórico salientamos que as pesquisas de campo 

nos fizeram levantar novas hipóteses e pensar de uma forma mais profunda a respeito do trabalho 

com confecções. A primeira, e uma das mais importantes conjecturas, se encontra no fato de que 

não existe uma “flexibilização pura” na forma como o trabalho é executado, mas sim nas relações 

de trabalho. Por exemplo, segundo muitas das nossas entrevistadas o rodízio é uma atividade 

comum para a aceleração do processo produtivo, isto é, a especialização em uma única tarefa 

economiza um relevante tempo se comparada com a confecção de uma peça inteira feita por uma 

única pessoa. O que nos remete ao sistema Taylorista/Fordista de produção, a produção em massa. 

Quanto às relações de trabalho, afirmamos que a flexibilização encontra na subcontratação, no 

trabalho em domicílio, e frequentemente nos empreendimentos informais, uma maneira de 

enraizar-se.  

Contudo, é preciso destacar que a subcontração já estava inteirada no sistema 

taylorista/fordista, em atividades como limpeza, vigilância, manutenção de prédios e instalações, 

como destacado por Garcia (2006), mas, por meio da globalização e da reestruturação produtiva a 

divisão de tarefas utilizada nos processos de trabalho da indústria foi readaptada mudando a 

intensidade e forma como e onde ocorrem. Pela flexibilização e subcontratação o trabalho em 

domicílio passou a ser reinventado. No caso da produção de confecções em Caruaru o domicílio 

tornou-se o local de trabalho das faccionistas. Sugerimos, portanto, que as atividades de costura em 

domicílio que historicamente vem sendo realizadas em Caruaru estão se integrando cada vez mais 

à produção capitalista adquiriu importante papel nas estratégias das empresas que buscam 

trabalhadores menos remunerados e sem vínculos de trabalho.  

É preciso destacar que além do seu caráter econômico e estrutural, o setor de confecções é 

marcado pela cultura familiar, em que o conhecimento é repassado de pai para filho, criando-se um 

vínculo que transcende a simples demanda por trabalho. Esta mesma cultura familiar é permeada 

por vínculos de confiança que alimentam o trabalho nas facções.  Verificamos que muitas donas de 

facção se sentem mais confortáveis pelo contrato moral na participação dos parentes e membros da 

família, gerando a ideia de “ajuda”, isto é, uma “ajuda” remunerada. Embora, a nosso ver, a 

“ajuda” remunerada mascare o trabalho informal.  

Por fim, evidenciamos, que o trabalho com facção é o que atribui significado à vida das 

mulheres entrevistadas, pois é através deste trabalho que elas encontram sua independência. Além 

disso, as donas das facções se veem como empreendedoras geradoras de emprego. 

 

4. Conclusões 

Enfim, podemos afirmar que a flexibilização a cada dia abre novos caminhos para a 

produção de confecções, especialmente em Caruaru. Por meio de nossa pesquisa é possível afirmar 
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que a subcontratação e a rede de relações pessoais e de contratos verbais que se formam – nas 

diversas atividades parcializadas que envolvem a produção de confecções – não tem limites. 

Verificamos que essa trama gera um ciclo que se renova e, ao mesmo tempo, se modifica em 

função das diferentes faces desse sistema flexível. Isto é, a medida que surgem alterações na 

legislação trabalhista e que se elege essa forma de organização do trabalho como a mais eficiente e 

lucrativa, a divisão e “especialização” das tarefas tende a se intensificar. Essa intensificação ocorre, 

como observamos, no trabalho em domicílio, tornando-se uma atividade invisível.  

Em resumo, afirmamos que esses são alguns dos motivos para que esta cultura de produção 

de confecções, cheia de enigmas e novidades, deva continuar a ser estudada e analisada de forma 

mais crítica, para entender o seu impacto na vida dos trabalhadores. 

 

5. Agradecimentos  

Queremos registrar nosso reconhecimento a todas e todos os trabalhadores que dedicaram 

seu precioso tempo para nos conceder a entrevista. Agradecer à PROPESQ por incentivar e 

acreditar na importância da pesquisa científica criando a modalidade PIBIC-Técnico IFPE.  

Agradecemos, também, pelo auxílio financeiro através da bolsa de iniciação científica.  

 

6. Referências 

GARCIA, Sandro Ruduit. Subcontratação. In: CATTANI, A.; HOLZMANN, L. (Org.).  

Dicionário de trabalho e tecnologia. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2006. p. 274-276. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

HOLZMANN, Lorena; PICCININI, Valmiria. Flexibilização. In: CATTANI, A.; HOLZMANN, L. 

(Org.).  Dicionário de trabalho e tecnologia. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2006. p. 131-133. 

PEREIRA, Rosangela. De trabalhadoras precárias a empreendedoras da confecção? A complexa 

construção da identidade profissional das trabalhadoras a domicilio da indústria da confecção.  

2011. 320f. Tese (Doutorado em Sociologia) – PPG Sociologia da UFRGS,  Porto Alegre, 2011.  

SOUZA, Alana. Da casa à feira: trabalho independente e estratégias econômicas no Polo de 

Confecções do Agreste Pernambucano. In: Veras DE OLIVEIRA, Roberto; SANTANA, Marco 

(Orgs). Trabalho em territórios produtivos reconfigurados no Brasil. João Pessoa: Editora UFPB, 

2013. p. 303-332. 



 

565 IX Congresso de Iniciação Científica do Instituto Federal de Pernambuco 

 

Construção e Análise de um Medidor de Vazão para Gases Utilizando 

Materiais Alternativos 

Rodrigo Luiz Costa Santos Filho
1
, Jacek Stanislaw Michalewicz

2 

(1)Estudante do Curso de Mecânica Industrial - IFPE, campus Recife; rodrigoluizcsf@hotmail.com (2)Docente/pesquisador do 

DACI/CACTM – IFPE, campus Recife; jacek@recife.ifpe.edu.br 

 

Resumo 

 As torres de resfriamento, por utilizarem fluidos, necessitam do controle destes, e este é 

dado principalmente através do conhecimento da vazão dos mesmos. Porém, a medição desta 

grandeza necessita de equipamentos sofisticados e caros, e que podem ser facilmente danificados 

pela proximidade dos vapores das torres, aumentando a umidade do sistema e diminuindo a vida 

útil dos medidores. Assim, o medidor construído foi desenvolvido com materiais de baixo custo, e 

com simples soluções, utilizando os conceitos da mecânica dos fluidos para obter uma equação que 

relaciona a vazão com a pressão diferencial. Tal equação foi obtida empiricamente através de 

experimentos adaptando-se o protótipo em uma bancada de ventiladores existente no laboratório de 

mecânica do IFPE-Campus Recife. 

Palavras–chave: Mecânica dos Fluidos, Medidores de vazão, Ventiladores 

 

1. Introdução 

O conhecimento da vazão durante os processos na indústria é necessário para um controle 

da operação. A fim de medir tal grandeza é necessário levar em conta as propriedades dos fluidos, 

pois estas influenciarão na medição, tais propriedades são a viscosidade do fluido, seu calor 

específico, seu regime, se é laminar ou turbulento, e esse é adquirido a partir do número de 

Reynolds. Outro parâmetro importante na medição são as características do duto, se neste há 

válvulas, medidores, obstruções e a rugosidade do mesmo. Além disso, outros fatores que 

influenciam na medição são as condições termodinâmicas. 

Para a medição da vazão e velocidade dos fluidos são necessários cálculos que, por sua 

vez, se baseiam em parâmetros da mecânica dos fluidos, tais como a densidade, viscosidade, 

número de Reynolds, etc. “O comportamento de fluidos fluindo por tubos é governado por uma 

grandeza conhecida como número de Reynolds (ReD)”. Esta é definida por Hayward (1979). O 

número de Reynolds é, basicamente, a razão entre a capacidade do fluido de gerar forças dinâmicas 

e a capacidade do fluido de gerar forças viscosas. O regime laminar é caracterizado por um número 

de Reynolds abaixo de 2300 (aproximadamente), já o regime turbulento é acima de 4000 

(aproximadamente), e quando o número de Reynolds estiver entre 2300 e 4000 (aproximadamente) 

o fluido estará em um regime transitório. 



 

566 Programa de Iniciação Científica - Técnico (PIBIC - Técnico) 

Com todo o conhecimento sobre os fluidos, utilizando os parâmetros acima citados e 

outros princípios e técnicas foram desenvolvidos os medidores. Atualmente, há no mercado uma 

enorme variedade de medidores, devido às diferentes formas de medir a vazão, e as restrições que 

cada um apresenta. 

Para a realização do trabalho foi construído um medidor, que consiste de um tubo com 

laminadores internamente e tomadas de pressão (antes e depois dos laminadores), na qual foram 

medidos as velocidades do ar e a pressão diferencial, obtendo-se então a vazão. 

 

2. Materiais e Métodos 

 O protótipo do medidor de vazão foi projetado e construído em uma estrutura (corpo) em 

tubo de PVC com DN 100 e com um laminador internamente acondicionado, composto por tubos 

menores em feixes. Tais tubos (laminadores) foram dimensionados e quantificados a partir de 

cálculos, e com os dados obtidos foram construídos utilizando-se canudos plásticos em 

polipropileno com dimensões de 250 x 4 mm, que foram colados paralelamente entre si, formando 

os laminadores. Assim, estes foram colocados dentro do corpo e foram instaladas tomadas de 

pressão, antes e depois destes, para a obtenção das pressões estáticas. Após a construção do corpo, 

este foi montado e ajustado na bancada experimental de ventiladores centrífugos (detalhe em azul), 

conforme a figura 01. 

  

Figura 01 Bancada experimental com o corpo instalado e detalhe do laminador 

 Feito isso, iniciaram-se os experimentos para obter-se a relação da vazão com a diferença 

de pressão entre os laminadores. Foram feitos 3 conjuntos de experimentos, em todos, o 

procedimento foi o mesmo, alterou-se a velocidade do ar entre 0,5 até 10 m/s através do 

potenciômetro da bancada, nos quais a velocidade era medida na saída do tubo com um 

anemômetro tipo rotor ICEL WIM-1800, e ao mesmo tempo media-se as pressões que eram 

obtidas no painel da bancada, e posteriormente calculava-se a diferença destas. Foi considerada 

uma área para cálculo experimental 0,007070455 m² para obter-se a vazão com os valores obtidos 
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de velocidades, pois o anemômetro possui uma área fechada que impede a vazão do ar, 

aumentando sua velocidade, quando área diminui. Assim, com os dados obtidos foi construída uma 

tabela, conforme a figura 02, feita no software Microsoft Excel contendo as seguintes informações 

experimentais: velocidades, diferença de pressões (antes e após o laminador) e a vazão, 

apresentando os valores médios e instantâneos. A vazão foi calculada para cada velocidade a partir 

da fórmula Q=V.A, onde V é a velocidade média e A é a área do tubo. 

 

Figura 02. Tabela de dados experimentais 

3. Resultados e Discussão 

 Para se analisar os resultados, foi feita uma correlação a partir de um gráfico utilizando os 

dados experimentais das tabelas. Com este gráfico foi possível chegar-se a uma equação 

polinomial de quinto grau. Na qual, consta a relação entre a vazão e a diferença de pressão a partir 

das tabelas acima, como mostra a figura 03. 

 

Figura 03 A vazão em função da diferença de pressão 

 Observa-se neste gráfico, que para as mesmas velocidades arbitradas, os resultados se 

mantiveram próximos, ou seja, os pontos tiveram pouca dispersão. Utilizando-se como ferramenta 
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estatística o Microsoft Excel, foi traçado uma curva de tendência em cima dos pontos obtidos e 

observou-se que a função que mais se aproximou foi a polinomial de 5º grau. 

 Substituindo-se as incógnitas da equação obtida, obtém-se uma equação prática para saber 

qual a vazão de ar da torre de resfriamento a partir da pressão diferencial de uma coluna 

manométrica, conforme a Equação 01. 

 

Q = -8E
-13

 ΔP 
5
 + 4E

-10
 ΔP 

4
 - 6E

-08
 ΔP 

3
 + 3E

-06 
ΔP 

2
 + 0,001 ΔP + 0,001  Eq. 01 

 

Com essa equação, podemos achar qualquer vazão do ar para pressões diferenciais 

variando de 0 a 200 Pa, isto é, para equipamentos cujas velocidades do ar variam entre 0 a 10 m/s. 

Caso haja torres de resfriamento com vazões acima de 10 m/s². 

 

4. Conclusões 

Conclui-se que o medidor construído mostrou-se apto a realizar medições de forma versátil 

e simples, utilizando materiais de baixo custo, promovendo assim a facilidade na adequação deste 

medidor nas torres de resfriamento que não possuem medidores de vazão. E cuja equação obtida 

ajudara a obter os valores de vazão a partir da pressão diferencial, dentro de uma faixa de trabalho. 
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Resumo 

Neste trabalho foram estudados a definição de soldagem, o processo GTAW (Gas 

Tungsten Arc Welding), também conhecido como TIG (Tungsten Inert Gas), as vantagens e 

desvantagens deste processo, suas aplicações, como também a utilização do método numérico de 

elementos finitos, através do software comercial ABAQUS, para avaliação do campo de 

temperatura gerada pela soldagem de uma junta de topo do aço API 5L X80. Para modelagem 

computacional serão considerados os fenômenos de transferência de calor envolvidos, ou seja 

condução, convecção e radiação, e a variação das propriedades termofísicas do metal de base com 

a temperatura. Para simular o movimento da tocha de soldagem foi utilizada uma subrotina em 

linguagem fortran, utilizando como modelo de fonte a Dupla Elipsoide de Goldak. Os resultados 

obtidos mostraram-se bastante satisfatórios e semelhantes aos encontrados na literatura. 

Palavras–chave: campo de temperatura; modelagem computacional; soldagem 

 

1. Introdução 

O método numérico de elementos finitos pode prever a distribuição de temperatura ao 

longo do componente soldado. A parte desafiadora de fornecer resultados numéricos precisos 

reside na aquisição de um conjunto de propriedades do material que reflitam o comportamento do 

componente modelado. Se, na simulação numérica, este conjunto de propriedades está disponível e 

a malha gerada tem refinamento suficiente, o campo de temperatura e, consequentemente, as 

tensões residuais devido à soldagem, podem ser obtidos com precisão ao longo do modelo, 

tornando o método de elementos finitos altamente eficaz.  

Através de um modelo numérico é possível modificar parâmetros de soldagem visando à 

otimização dos processos de soldagem. Considerando-se o crescente aumento da indústria naval e 

petroquímica no Brasil, este estudo apresenta um alto grau de relevância para o país, 

principalmente para os projetos estruturados de Pernambuco como o estaleiro e toda a cadeia 

produtiva de petróleo e gás que necessitam de estudos semelhantes em ligas de aço. 
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2. Materiais e Métodos 

Neste trabalho foi utilizado o aço ARBL API 5L X80, tendo sua composição química 

mostrada na tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 - Composição química do aço API 5L X80, % massa (API, 2007). 

C S N Al Si P Ti V 

0,03 0,003 0,0054 0,027 0,21 0,013 0,017 0,023 

Cr Mn Ni Cu Nb Mo B Ca 

0,158 1,78 0,013 0,008 0,071 0,183 0,0001 0,0032 

 

Na parte da modelagem computacional, foi utilizado um software baseado no método dos 

elementos finitos, o ABAQUS, onde foi modelada uma chapa do aço API 5L X80 com as 

dimensões de 60 mm x 50 mm x 3 mm. Foi utilizado o processo de soldagem TIG, as 

transformações de fase e as transferências de calor por condução, convecção e radiação foram 

consideradas. O elemento usado na malha do modelo de elementos finitos é o DC3D8, o qual é um 

elemento sólido 3D com capacidade de condução térmica tri-dimensional, e ainda como modelo de 

tocha de soldagem foi utilizado o modelo da dupla elipsoide de Goldak. 

Foram estudados cinco casos mantendo a tensão de 24V, rendimento de 85% e velocidade 

de 1mm/s, variando apenas a corrente de soldagem utilizando 70, 80, 90, 100 e 110A. 

 

3. Resultados e Discussão 

A figura 1 mostra o campo de temperatura obtido numericamente gerado pela soldagem da 

junta de topo do aço API 5L X80 e o ciclo térmico do mesmo, utilizando a corrente de 70A. Nos 

resultados da simulação foram observados uma variação crescente dos campos de temperatura 

proporcional ao aumento da corrente utilizada, assim diminuindo o resfriamento e aumentando as 

temperaturas de pico da chapa.  
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Figura 1 – Caso 1: corrente de 70A. a) Campo de temperatura da junta do aço ARBL API 5L X80. 

b) Ciclos térmicos para 4 pontos ao longo da junta (0, 2, 7 e 13mm do centro do cordão). 

 

Pode-se observar nos gráficos de ciclo térmico (figura 1b) que a medida que o 

ponto se afasta do centro a temperatura de pico diminui. 

A curva de repartição térmica para corrente de 70A e o campo de temperatura ao 

longo da secção transversal da junta são mostrados na figura 2. 
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b) 

Figura 2 – a) Curva de repartição térmica. b) Secção transversal da junta soldada, mostrando os campos de 

temperaturas, ZF e ZTA. 

 

Para a corrente de 70A observa-se que a zona fundida (ZF), região em que o metal atinge 

uma temperatura acima da sua temperatura de fusão, apresenta largura de aproximadamente 4,5 

mm, com temperatura máxima de 1767°C, já a zona termicamente afetada (ZTA), região conhecida 

como crítica, uma vez que nela ocorrem as principais transformações de fase no estado sólido, 

apresenta largura de aproximadamente 6 mm. 

Resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho foram encontrados por Attarha e Sattari 

Far (2011), estudando o campo de temperatura gerado pela soldagem de uma junta de topo de um 

aço carbono utilizando o processo GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) sem metal de adição. O 

mesmo comportamento foi encontrado por Shan et al., 2009, estudando o campo de temperatura 

gerado pela soldagem de uma junta de topo do aço inoxidável AISI 316L utilizando o processo de 

soldagem GTAW com material de adição. 

 

4. Conclusões 

O software baseado no método dos elementos finitos mostrou-se importante para a 

simulação, trazendo resultados satisfatórios quando comparados com aqueles encontrados na 

literatura, podendo servir assim de base para obtenção do campo de tensões residuais. E também 

pôde ser observado que o aumento da corrente gera campos de temperaturas maiores e mais 

alongados na direção contrária da soldagem, e assim produzindo uma maior ZTA, e o retardamento 

do resfriamento. 
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Resumo 

Com o objetivo de compreender a relação ou não da prática profissional com os elevados 

índices de evasão presentes no curso Técnico em Manutenção Automotiva Veicular na modalidade 

EAD no polo Caruaru, foi realizado um levantamento desde o surgimento da educação à distância 

até as ações realizadas no curso. Foi constatado que a modalidade não é nova, e hoje já está em sua 

quarta geração. A evasão não é um fato apenas existente nos cursos técnicos, abrange também os 

cursos superiores públicos e privados na modalidade Educação a Distância. O curso Técnico em 

Manutenção Automotiva - MAV é ministrado desde 2009 em Caruaru e Surubim por causa de suas 

posições estratégicas no mapa de PE, e também a demanda da área. A prática profissional relatada 

no plano de curso diz que  deverá ser oferecida dissolvida nos componentes curriculares, e também 

isoladamente. A principal metodologia aplicada neste trabalho foi a pesquisa qualitativa, e assim 

foi identificado que a falta prática profissional não é o principal motivo da evasão do curso já que 

no 1º período é onde ocorre a maior incidência, onde a não adaptação com a metodologia aparece 

como motivo principal, mas nos módulos subsequentes, ela torna-se a causa principal das 

desistências. 

Palavras chave: Prática Profissional; Modalidade EAD; Evasão 

 

1. Introdução 

A EAD surgiu como uma modalidade que diminui as distancias, e segundo Beloni (2002), 

“deve-se ter cuidado em não superestimar ou minimizar a EaD”, já que ela não é a solução para os 

problemas educacionais, como também, não é inferior ao ensino presencial. Já que essa 

modalidade tem o poder de diminuir as distancias no ensino, o que explicaria os índices elevados 

de evasão mostrados pela Associação Brasileira de Educação a distância (ABED) em 2010? O 

financeiro, falta de tempo para estudar, adaptação com a metodologia aplicada foram os motivos 

mais citados. A inquietação que levou a pesquisa desse assunto, foi a tentativa de compreender os 

motivos que levam a ocorrência de elevados índices de evasão no curso de Manutenção 

Automotiva Veicular no polo Caruaru e também saber se existe relação ou não da prática 

profissional com esse fato. Cerca de 40% dos alunos se evadem ainda no 1º período do curso, onde 
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são oferecidas 50 vagas, uma média de 20 alunos já saem antes da conclusão do mesmo, afirmando 

assim, a necessidade de um estudo mais aprofundado. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica com o intuito de entender como a EAD 

surgiu e como eram feitas suas aplicações. Artigos de internet, Autores especializados como 

(Formiga), e obras do mesmo, foram as fontes mais utilizadas para esse começo do processo.  

Posteriormente, pesquisar sobre os motivos que levam os alunos a evadirem-se do curso 

Técnico em Manutenção Automotiva Veicular foi o objetivo, para isso foi realizado um estudo do 

caso e uma pesquisa quantitativa para entender o assunto estudado e também qualitativa para 

compreender mais detalhadamente cada item abordado. 

Assim, com o intuito de coletas de dados, foi aplicado um questionário aos alunos do curso 

técnico em Manutenção Automotiva no polo Caruaru e também uma entrevista semiestruturada 

com 50% dos alunos do 3º e 5º período do respectivo curso. Além dos estudantes, cinco alunos 

evadidos, cinco professores do mesmo curso, e a tutora presencial também responderam aos 

questionários. Também foram utilizados, celular para entrevistar a tutora e alunos ativos, e-mail e 

telefone. 

Para compreender as respostas, foi feita uma triagem do material respondido, para assim, 

ser comunicado em forma de relatório final de pesquisa. 

 

3. Resultados e discussão 

Após aplicação dos meios para constatar a relação ou não da prática profissional com a 

evasão do curso, ficou constatado que 80% dos alunos têm idade superior a 30 anos e 100% dos 

mesmos são homens. Também, 30% atuam na área e cursam para adquirir qualificação 

profissional, 90% estão cursando pela primeira vez a modalidade EAD, e por esse motivo, 

comprova o índice de evasão constatado de 41% no 1º período de 2012 e 40% do 1º período de 

2013 que afirmam que o principal motivo da evasão nessa fase do curso é por falta de adaptação a 

metodologia de ensino. 

Ficou comprovado que a falta de prática profissional não é o principal motivo de evasão do 

curso, já que o mesmo ocorre no 1º período do mesmo, toda via, a partir do 2º, ela passa a ser o 

principal motivo citado pelos alunos entrevistados, onde 85,7% afirmaram que as visitas técnicas 

são poucas e insatisfatórias e a falta de um laboratório próprio também afastam os alunos. 

Outro ponto importante constatado foram os relatos dos professores que também 

apontaram a falta de prática como desestímulo para a continuidade do curso “Eu acredito que as 

aulas presenciais, para os cursos técnicos, deveriam ser preferencialmente práticas, afinal o curso é 
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técnico, e se tem todo um período para se estudar à distância os processos teóricos e afina o 

conhecimento com aulas práticas.” (Professor de períodos finais). 

A falta de segurança para entrar no mercado de trabalho também foi abordada pelos 

estudantes, pois com a falta de prática, sentem-se inferiores e despreparados para a rotina de um 

mecânico. 

Então, um laboratório próprio para o curso foi a solução mais viável encontrada por parte 

dos alunos e professores, visando o contato com material, ferramentas, e utilizar os conhecimentos 

adquiridos em sala na prática. 

 

4. Conclusões 

Ficou constatado que a evasão no curso incide mais no 1º período, não pela falta da prática, 

mas por dificuldades de adaptação com a modalidade. Logo, o IFPE poderia intensificar a 

assistência e o material na acolhida e na preparação nesse período inicial.  

Já no 3º em diante, ficou comprovada a falta de prática como principal causa, o IFPE 

colocou na ementa do curso a presença da mesma nas disciplinas, mas pelos relatos dos estudantes, 

a prática não está ocorrendo, ficando o professor responsável para realiza-la ou não. Assim, a 

construção do laboratório específico para o curso seria a opção mais viável, já que não ficaria 

dependente de visitas técnicas para realizar a prática. 
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Resumo 

Vários desafios têm sido colocados aos Institutos Federais de Educação (IFs) na 

atualidade, o que vêm fomentando discussões constantes no âmbito da Educação Profissional. 

Buscando contribuir com essas discussões o presente trabalho teve como objetivo geral analisar o 

processo de escolha do curso técnico entre estudantes do IFPE, Campus Recife. Participaram do 

estudo vinte e sete estudantes de cursos técnicos da modalidade integrado. Utilizamos como 

procedimento de coleta de dados a entrevista semiestruturada e como procedimento de análise, a 

análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que o processo de escolha do curso técnico do 

IFPE é um processo multifacetado e que vários fatores contribuem e influenciam para esta escolha, 

a saber: “a qualidade do curso técnico do IFPE”; “a inserção mais rápida no mercado de trabalho; a 

possibilidade de ter uma “base para a Educação Superior; “a identificação com o curso”, além da 

“influência da família” neste processo. Compreendemos que os resultados desta pesquisa, ainda em 

andamento, poderão contribuir com a discussão dos princípios da Educação Profissional e 

Tecnológica e sua real efetivação. 

Palavras–chave: curso técnico; escolha profissional; IFPE 

 

1. Introdução 

 

Estudos realizados em campos diversificados sobre a escolha da profissão apontam que o 

processo de escolha põe em jogo uma diversidade de fatores que se entrelaçam, tornando-se fatores 

determinantes deste processo, que por vezes, geram dúvidas, inseguranças, medos, ansiedades e 

conflitos (NEIVA, 2007; RIBEIRO; MELO-SILVA, 2011; SELIG; VALORE, 2008). 

A escolha profissional é um passo bastante significativo para a vida do indivíduo e tem 

sido uma das demandas psicossociais exigida dos estudantes nas sociedades contemporâneas. Ao 

retomarmos esta ideia para a realidade dos adolescentes, essa escolha torna-se algo ainda mais 

significativo, pois esta é uma fase em que ocorrem muitas mudanças físicas, psíquicas e sociais, 

que por si só já desestabilizam o jovem (BOHOSLAVSKY, 2007; NEIVA, 2007).  

Considerando a situação vivida nas instituições de educação profissional, onde os jovens 

adolescentes tomam essa decisão por volta dos 13-15 anos de idade, essa escolha pode ser tornar 

ainda mais complexa. Nesta perspectiva, constatamos a necessidade de se ampliar estudos com 

estudantes que ingressam na Educação Profissional, visando compreender melhor o processo de 
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escolha profissional desses jovens que, ao escolher um dos cursos técnicos ofertados, tomam a 

decisão pela carreira técnica e assumem um passo importante em seu percurso profissional.  

  Assim sendo, buscando contribuir com essas discussões, o presente estudo teve como 

objetivo geral analisar o processo de escolha do curso técnico entre estudantes do IFPE, Campus 

Recife, identificando e analisando os fatores que contribuíram e influenciaram para a escolha pelo 

curso técnico do IFPE.   

 

2. Metodologia  

A pesquisa é de caráter qualitativo, buscando melhor apreender, compreender e analisar o 

nosso objeto de estudo. Foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Pernambuco (IFPE), Campus Recife. Participaram do estudo vinte e sete estudantes de cursos 

técnicos da modalidade integrado, sendo quinze participantes do sexo feminino e doze do sexo 

masculino, com faixa etária entre 14 e 15 anos de idade. Para a coleta de dados foi utilizada a 

entrevista semiestruturada por se tratar de um instrumento que permite tratar dos temas mais 

complexos que não podem ser investigados adequadamente só com o uso do questionário. Para o 

tratamento dos dados, utilizou-se, como procedimento de análise, a Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2004), tendo em vista que ela se apresenta como bastante indicada para o estudo das 

motivações, valores e crenças. 

   

3. Resultados e discussão 

 A análise das entrevistas apontou como principais fatores que contribuíram e influenciaram 

para a escolha pelo curso técnico do IFPE: “a qualidade do curso técnico do IFPE”; “a inserção 

mais rápida no mercado de trabalho; “possibilidade de ter uma base para a Educação Superior; “a 

identificação com o curso” e “influência da família”. 

A qualidade do curso técnico do IFPE, apontada pelos estudantes como um dos fatores 

determinantes na escolha pelo curso técnico, apareceu atrelada, sobretudo, ao “bom ensino 

oferecido”. Vamos observar as falas abaixo: 

 

[...] é uma escola boa, que tem o ensino de qualidade. ... um bom ensino, de um ótimo 

ensino. (E05) 

Outro fator que contribuiu para a decisão pelo curso técnico foi a possibilidade de uma 

inserção mais rápida no mercado de trabalho. Observe alguns trechos que seguem abaixo: 

Quando a pessoa não tem o curso técnico fica mais difícil de arrumar um emprego. O 

curso técnico ajuda a pessoa, facilita a empregabilidade. (E01) 

Vamos dizer assim... que o emprego é mais rápido. (E10) 
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Os resultados apontaram, ainda, que o curso técnico possibilita uma “base para a Educação 

Superior”. Esta base está atrelada a possibilidade de uma melhor preparação para processos 

seletivos com o objetivo de ingressar na Educação Superior, além de ser visto como uma 

experimentação para verificar em que área realmente vai seguir na universidade. Outro aspecto que 

ganhou bastante destaque nas falas dos alunos foi o fato de o curso técnico possibilitar o ingresso 

no mercado de trabalho e assim favorecer o pagamento de uma futura universidade. Vejamos os 

trechos abaixo:  

Pra mim é uma vantagem porque a gente tá estudando pra poder disputar uma vaga no 

vestibular de igual para igual com todo mundo. [...] é uma rede de Instituto melhor aqui 

em Pernambuco pra estudar o ensino médio, ai por isso que eu quis fazer a prova, pra 

tentar entrar aqui. (E22) 

É experiência, uma grande experiência mais aprofundada do que você quer. (E16) 

A qualidade de ensino daqui pra... pra ter uma boa nota no vestibular.(E19) 

Em relação à influência da família, ressaltamos que essa influência não está relacionada à 

qual dos cursos escolher e sim com relação à escolha da modalidade de ensino profissionalizante e 

a escolha da instituição de ensino, ou seja, do curso técnico do IFPE.  

 De maneira geral, os nossos resultados evidenciam que o processo de escolha de uma 

profissão é um processo multideterminado e multifacetado, onde entram em jogo vários fatores 

interdependentes.  

  

4. Conclusões  

 Os resultados preliminares da pesquisa apontaram os principais fatores que contribuíram e 

influenciaram para a escolha pelo curso técnico do IFPE. Tais dados oferecem reflexões que 

possibilitam melhor compreender quem são nossos estudantes de cursos técnicos e como se 

processaram suas escolhas profissionais, para que possamos construir discussões que poderão 

contribuir para a formação integral dos estudantes e, assim, favorecendo a efetivação dos 

princípios da Educação Profissional e Tecnológica. 
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Resumo 

Dentro dos componentes da erosão hídrica, a chuva é o fator climático de maior 

importância devido à sua ação erosiva exercida pelo impacto das gotas associada ao escoamento  

superficial produzido. A determinação das perdas de solo por escoamento superficial e da 

infiltração de água são essenciais para o entendimento e quantificação de processos hidrológicos, 

além de serem elementos essenciais na determinação da chuva efetiva, utilizada amplamente em 

planejamentos e projetos de diversas naturezas. Esse trabalho tem como objetivo determinar as 

perdas de solo por escoamento superficial em solos com diferentes doses de cobertura morta com 

Feijão Guandú. As chuvas artificiais serão aplicadas em laboratório onde ocorrem as práticas de 

conservação do solo do IFPE campus Vitória de Santo Antão, constituindo-se na avaliação das 

taxas de erosão obtidas sob chuvas simuladas em parcelas na forma de bandejas metálicas. Dentre 

alguns cálculos já realizados está sendo observando uma perda de solo média em torno de 1,68 t 

ha
-1

 para os tratamentos com apenas 100 g m
-2

 de cobertura de feijão Guandú. No solo descoberto, 

que serve como referência para obtenção das máximas perdas de solo, tem-se observado uma perda 

de solo média de 2,65 t ha
-1

. Concluindo que a redução das perdas de solo com a presença de 

cobertura sobre o solo, chegou a 36%. 

Palavras chave: deposição de sedimentos, simulador de chuvas, desagregação do solo 

 

1. Introdução 

A erosão em entressulcos apresenta-se como um escoamento difuso sobre a superfície do 

solo (CANTALICE & CASSOL, 2002), sendo essencialmente independente da erosão em sulcos, 

ocorrendo em pendentes relativamente curtas e geralmente orientadas segundo o microrelevo 

superficial (CANTALICE, 2002). 

Compreender os fatores que integram o processo de erosão do solo e quantificar as perdas 

de solo é de grande importância, pois serve como base na elaboração de medidas que visem 

maximizar o uso dos recursos hídricos disponíveis e evitar os efeitos negativos decorrentes da 

produção, transporte e deposição de sedimentos (PAIVA, 2001). 

Neste sentido, o presente trabalho visa avaliar a eficiência da utilização das diferentes 

formas de cobertura de solo proporcionadas pela cultura da Feijão Guandú no controle ao livre 
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escoamento e redução das taxas de erosão em áreas agrícolas, através de chuva simulada, 

principalmente pela ação de impacto das gotas de chuva e, pela ação das enxurradas que acarretam 

na queda da qualidade do solo pela desagregação e transporte das partículas da superfície do solo, 

que constituem a camada mais fértil para agricultura. 

 

2. Materiais e Métodos  

Os ensaios foram realizados no IFPE campus Vitória de Santo Antão, constituindo-se na 

avaliação das taxas de erosão obtidas sob chuvas simuladas em parcelas na forma de bandejas 

metálicas confeccionadas em chapas de zinco com as dimensões de 1,0 m de comprimento, 0,5 m 

de largura e 0,1 m de profundidade, sendo a maior dimensão no sentido do declive, e a extremidade 

inferior delimitada por uma calha coletora. Foram determinadas as Características Hidráulicas do 

Escoamento superficial, de acordo com os dados obtidas durante as chuvas simuladas. 

As intensidades médias das chuvas simuladas foram determinadas através de um conjunto 

de 10 pluviômetros, colocados ao acaso ao lado da área útil das parcelas experimentais. As taxas de 

perdas de solo e a concentração de sedimentos foram determinadas pela pesagem do material que 

será coletado durante 10 segundos em sacos plásticos com capacidade de 1 L, em intervalos de 3 

minutos.  

O solo utilizado foi coletado nos municípios de Barreiros Zona da Mata Sul Litorânea de 

Pernambuco e Belo Jardim Agreste Central de PE. Os tratamentos aplicados foram às doses de 

cobertura morta de 100; 200 e 300 g m
-2

 de resíduos de Feijão Guandú, para uma declividade de 

5%. O resíduo de matéria seca da parte aérea da cultura foi pesada colocando-se 10% a mais da 

dosagem recomendada, sendo posteriormente cortada em fragmentos de 2 a 3 cm, para uma melhor 

acomodação. A distribuição da palha na parcela foi de forma homogênea. Tendo um total de 3 

repetições para cada tratamento. 

As taxas de perdas de solo e a concentração de sedimentos serão quantificadas pela 

pesagem do material, coletado durante 10 segundos em sacos plásticos com capacidade de 1 L, em 

intervalos de 3. Aos potes, após pesagem, adicionaremos 5 mL de sulfato de alumínio e potássio 

P.A. de solução com concentração de 50 g L-1, para deposição das partículas. 24 horas depois, o 

sobrenadante será succionado e os potes levados para secagem em estufa a 65ºC, e para posterior 

quantificação da massa de solo seco. A relação entre a massa de solo seco e a massa de mistura 

água-sedimento determinará a concentração de sedimentos em kg L
-1

. 

3. Resultados e Discussões 

As intensidades médias das chuvas estão em torno de 49,59 mm h
-1

, observado nas leituras 

dos pluviômetros, mostrando que as chuvas são uniformes e apresentam o mesmo padrão de 

intensidade média, o que acarreta numa análise mais real das comparações entre as chuvas testadas.  
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 Dentre alguns cálculos já realizados está sendo observando uma perda de solo média em 

torno de 1,68 t ha
-1

 para os tratamentos com apenas 100 g m
-2

 de cobertura de feijão Guandú. No 

solo descoberto, que serve como referência para obtenção das máximas perdas de solo, tem-se 

observado uma perda de solo média de 2,65 t ha
-1

, para uma intensidade média de chuva em torno 

de 49 mm h
-1

. Esses resultados preliminares corroboram com os resultados obtidos por Bezerra 

(2003), Braida & Cassol (1999). 

 Este resultado evidencia a importância da cobertura morta para proteger o solo contra os 

efeitos nocivos do impacto das gotas de chuva e do escoamento superficial. Dos valores 

determinados podemos observar uma redução de 36,66% de perda de solo. Só com a presença de 

100 g de feijão guandú por m
2
. 

 

4. Conclusões 

De forma global para os testes que foram realizados com a cultura do Feijão Guandú, 

permite-se concluir que: 

1. Ocorreu a diminuição das perdas de solo com o aumento das taxas de cobertura 

vegetal; 

2. A presença de qualquer tipo de quantidade de cobertura no solo reduz as taxas de 

erosão, neste caso, reduzindo mais de 36% das perdas de solo.  
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Resumo 

Este resumo expandido refere-se ao plano de trabalho intitulado “A inauguração da 

Penitenciária Juiz Plácido de Souza (Caruaru – PE) à luz da imprensa” e  teve como objetivo 

estudar a inauguração da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, localizada em Caruaru, através da 

pesquisa em jornais.  Devido às dificuldades na trajetória da pesquisa com relação aos acervos, 

nossa análise voltou-se para o Jornal Vanguarda, único jornal que tivemos acesso, dentre os que 

circulavam na época da inauguração da Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), no final dos 

anos oitenta. Nesse sentido, através deste periódico, houve uma análise em seu acervo físico no 

qual buscamos levantar informações acerca da situação do aparato carcerário da cidade antes da 

existência da PJPS bem como o impacto de sua inauguração na cidade. A inauguração da PJPS, 

abordada pelo jornal Vanguarda, oscilou em duas etapas, a primeira, o desinteresse quase que total 

do jornal em relação a tal acontecimento, destacando-o somente, como uma mera obra política do 

então prefeito da época, José Queiroz. Na segunda etapa, com a onda de violência que sofria a 

cadeia pública por conta da superlotação extrema necessitando da conclusão da penitenciária, 

embora inaugurada não se encontrava em funcionamento algum, para “desafogar” essa situação. 

Palavras–chave: prisões; imprensa; Caruaru.  

 

1. Introdução 

A atual historiografia brasileira acerca das instituições penais, bem como do sistema penal, 

tem como foco de atuação o aspecto burocrático que envolve essas temáticas, ou seja, utilizando 

um método sistemático, visando as prisões como meras fábricas de indivíduos dóceis e prontos 

para se “reintegrar” na sociedade e por isso seus estudos, em muitas vezes, limitam-se apenas na 

dicotomia fracasso/êxito destas instituições. Nossa proposta objetiva fugir deste aspecto 

burocrático e ater-se ao aspecto mais humanístico. Acreditamos que a prisão não se constitui 

apenas de documentos, de projeções, de estatísticas e números que são escolhidos para analisa-las e 

gerar um resultado positivo ou negativo a respeito da mesma, mas sim, acreditamos que os 

indivíduos que a constituem são de demasiada importância, visto que a prisão modifica de alguma 

forma a sociedade em que está inserida e por isso, pode-se entende-la como uma instituição social 

e para se estudar uma instituição social, não apenas se utiliza dos aspectos burocráticos, mas sim, 

se analisa como ela se integra a sociedade, como a modificou, quais eram as expectativas sobre a 

mesma e se esta cumpriu tais expectativas, se seus impactos foram positivos ou negativos, ou seja, 
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seu papel na sociedade. Pensamos em fazer o mesmo com a prisão, inovando na forma como ela é 

estudada no Brasil.  

Inaugurada em 1988, a PJPS, vem ganhando, desde então, um certo espaço nas páginas dos 

principais jornais estaduais e locais. De acordo com alguns estudos sobre a imprensa, ela, quando 

aborda o sistema penitenciário, oscila entre o desinteresse e a superexposição, no sentido de 

somente produzir matérias quando acontecem grandes tragédias. Desta forma, elas são descritas 

como lugares de condições precárias, promiscuidade, torturas. Além disso, os jornais geralmente 

divulgam o descaso do poder público em tomar qualquer iniciativa no que tange à resolução dos 

problemas tradicionalmente enfrentados cotidianamente por todos aqueles que movimentam a 

máquina prisional, dos presos aos gestores. Ou seja, as prisões permanecem, geralmente, ausentes 

na mídia e somente são mostradas nos casos de fugas, mortes, motins, transmitindo a ideia de que 

ali predomina um verdadeiro caos.    

Contudo, é impossível negar que a inauguração de um presídio numa cidade que até então 

somente dispunha de uma pequena cadeia pública, gera expectativas com ralação ao controle da 

criminalidade local. São sobre estas expectativas e impactos, gerados pela inauguração da PJPS, 

que iremos nos debruçar, investigando como os jornais os tratavam. . 

 

2. Materiais e Métodos 

Primeiramente tivemos um momento de análise bibliográfica nacional a respeito da 

temática das prisões e dos prisioneiros, sob o ponto de vista da História, além de leituras sobre 

metodologia da pesquisa histórica. Tal momento se deu entre os meses de agosto a dezembro de 

2013 onde fizemos fichamentos dos textos abordados, além de discussões conjuntas com o 

orientador e os demais membros da equipe de bolsistas. Podemos afirmar que notório foi tal 

momento, de forma que ambos os bolsistas tiveram acesso a como esta temática é tratada em 

âmbito nacional, assim como, foi extremamente produtivo conhecer os pontos de vista divergentes 

ou não, entre os bolsistas e o orientador.  

Já no período que iniciou-se em meados de novembro, até julho, trata-se de uma coleta de 

dados e análise documental cujo objeto de estudo são fontes impressas (jornal) local e estadual, no 

qual pretendeu-se obter um aparato de comparação de interesses (políticos, sociais e econômicos), 

assim como, obter uma identidade histórica da PJPS. O jornal elencado fora o caruaruense 

Vanguarda, visto que este fora o único a permitir uma análise pois somente este atendia ao recorte 

temporal desejado. Todas as matérias encontradas foram catalogadas em uma ficha elaborada pelo 

nosso orientador. 

 

3. Resultados e Discussão 
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O fato de entre os jornais pesquisados, o único que temos acesso e que apresenta o recorte 

temporal relacionado à inauguração da PJPS, é o jornal Vanguarda (circulação local). Ou seja, 

estive trabalhando com uma abordagem de única visão e representação única de interesses. Visto 

que tal jornal é de circulação local, um entender de uma abordagem estadual da inauguração da 

PJPS, ainda não fora possível. Cerca de 23 matérias foram encontradas abordando ou se 

relacionando com a inauguração da PJPS.  Embora a escassez de fontes deu-se como um problema, 

as poucas notícias encontradas até então se mostram de extrema relevância, entre, ressaltam-se:  

No período anterior à inauguração, havia críticas notórias à falta de recursos do governo 

federal e um enfoque quanto à administração da cidade, que, segundo a fonte, foi deveras esforçada 

expondo uma forte ligação política com o prefeito e o ministro da justiça da época, José Queiroz e 

Fernando Lyra, respectivamente, que uniram forças para conseguir o convênio para a construção 

do presídio em Caruaru. Encontrou-se também, matérias informativas da repercussão de um motim 

ocorrido na Cadeia Pública de Caruaru, da situação dos presos nesta unidade, das medidas legais 

sendo tomadas, assim como, retratos da caótica situação que se encontrava o sistema carcerário 

pré-penitenciária caruaruense onde os problemas da superlotação se manifestaram com mortes e 

violência dentro da Cadeia Pública da cidade.  A penitenciária que seria inaugurada ajudaria a 

resolver tais problemas se estivesse em funcionamento logo após sua inauguração. Em matéria da 

edição de 8 a 14 de abril de 1989, página 11 (jornal Vanguarda), foi informado que haviam 34 

presos divididos em 5 celas, o que claramente contraria a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, 11 

de julho de 1984) que diz que as celas devem ser individuais e devem ter boas condições de 

salubridade. Um dos principais motivos para a ocorrência deste fato, a realocação de detentos de 

outras cadeias para a cadeia caruaruense.  

A inauguração do mini-presídio de Caruaru fora retratada de forma interessante nas 

páginas do Vanguarda, oscilando entre desinteresse quase que total durante sua inauguração e 

posteriormente, com extensas matérias após sua inauguração. Basicamente, ouvia-se falar do mini-

presídio em pouquíssimas vezes durante sua inauguração, com matérias, em sua maioria, escassas 

em informações, salvo algumas poucas, notícias informativas acerca das obras do prefeito em 

questão na época, trazendo a inauguração do mini-presídio não como um grande evento na 

sociedade caruaruense, mas sim com pouca exploração acerca do acontecimento; 

Já no pós-inauguração, notórias eram as críticas à situação do então mini-presídio em 

importantes notícias que nos levantaram questionamentos fora a precariedade da instituição meses 

após sua inauguração. Estes aspectos ocasionaram outros problemas que não somente políticos, 

como os motins feitos na cadeia pública de Caruaru (instituição carcerária que abrigava os detentos 

da cidade e região, inaugurada antes da PJPS) que sofria de uma demasiada superlotação.  

 Com a enorme repercussão das frequentes ondas de violência que assolavam a Cadeia 

Pública de Caruaru, as reportagens retratando o novo presídio ganharam mais atenção, expondo 

desde o espaço físico do mesmo à remoção dos presos que superlotavam a Cadeia Pública de 

Caruaru, assim como da equipe que iria agir no presídio. É notável que fora citado em uma dessas 
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matérias o principal objetivo do presídio : “Segundo o então diretor do departamento de polícia 

penitenciária de Pernambuco, Raimundo do Nascimento, presente na inauguração, o Presídio de 

Caruaru foi construído de maneira a respeitar os direitos humanos, proporcionando a cada preso 

um tratamento “mais humanizado” do que os de outras prisões do país”. Observa-se que desde seu 

início, já se tinha uma preocupação no sentido humanitário da prisão, e que a penitenciária de 

Caruaru já seria, desde então, um ponto cego no sistema prisional brasileiro. 

 

4. Conclusões 

Entre algumas poucas afirmações que podemos ressaltar, estão: A inauguração da PJPS 

passou um tanto quanto desapercebida em relação ao seu impacto social na época oscilando em um 

grande desinteresse durante sua inauguração e posteriormente, com a repercussão dos motins na 

Cadeia Pública de Caruaru, (esta por sua vez, contribuiu com a agilização do processo de 

funcionamento efetivo) com matérias mais frequentes após sua inauguração, entretanto, no âmbito 

político, fora diferente. Tal evento fora abordado, segundo esta instituição midiática, como uma 

espécie de “conquista” política do então prefeito de Caruaru na época, José Queiroz.  Com a 

possível renovação da bolsa, meus esforços agora seriam suprir a falta de informações dos jornais a 

partir da realização de entrevista com pessoas que viveram, trabalhando com a memória enquanto 

objeto de estudo, na época da inauguração da PJPS. 
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Resumo 

As alternativas para o uso racional da água devem ser estimuladas em todas as esferas: 

individual, pública e privada. O aproveitamento de águas pluviais para usos não potáveis é uma das 

alternativas que pode ser utilizada em locais que possuem grandes áreas de captação, como os 

edifícios escolares. A água captada nestas superfícies pode ser utilizada para irrigação de jardins, 

lavagem de pisos e descargas de bacias sanitárias. O presente trabalho objetivou o estudo da 

viabilidade para o aproveitamento de água pluvial para usos não potáveis no IFPE campus Recife. 

A metodologia utilizada envolveu o levantamento dos dados pluviométricos do local, observando-

se uma série histórica dos últimos 10 anos. A determinação do volume do reservatório de captação 

para a água de chuva foi efetuada através do levantamento dos dados de cobertura ou área de 

captação de 16.167,05 m
2
. As informações documentais como projeto de arquitetura e planta 

hidráulica, foram obtidas junto ao setor administrativo da escola. O volume ideal do reservatório de 

acumulação de água pluvial e o seu respectivo potencial de economia de água potável foram 

obtidos por meio do programa Netuno versão 3.0.1. que para a área de cobertura em estudo foi 

de 224.000 L, podendo ser armazenado em 5 cisternas de 50.000 L. Este volume  seria 

suficiente para substituir 45% do consumo de água potável do Instituto, o que representaria um 

potencial de economia em média  de 36,2%. 

Palavras–chave: água pluvial; reaproveitamento de água ; sustentabilidade 

 

1. Introdução 

A água é um recurso natural essencial para vida no planeta. Com o aumento da população e 

do consumo desenfreado das fontes de água houve uma diminuição da sua disponibilidade e 

qualidade, tornando-a um recurso escasso e de elevada importância política e econômica.  

O aproveitamento de águas pluviais para usos não potáveis é uma das alternativas que pode 

ser utilizada para uso sustentável desse recurso em locais que possuem grandes áreas de captação. 

A água captada nestas superfícies pode ser utilizada para irrigação de jardins, lavagem de pisos e 

descargas de bacias sanitárias.  

O presente trabalho objetivou o estudo da viabilidade técnica do aproveitamento de água 

pluvial para usos não potáveis como alternativa de uso sustentável deste recurso. 
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2. Materiais e Métodos  

A área de estudo para implantação do sistema de abastecimento de água pluvial é o 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco - campus Recife, localizado na Av. Prof 

Luiz Freire, 500, no bairro da Cidade Universitária - PE, que possui 6 blocos, quadra, guarita, 

coordenação de educação física, vestiários e passarela. 

 O levantamento dos dados pluviométricos do local foi feito junto a Agência Pernambucana 

de Águas e Clima (APAC) na mesorregião metropolitana do Recife no posto da Várzea, 

observando-se uma série histórica dos últimos 10 anos, ou seja, entre o período de 01/01/2003 à 

31/12/2013.  

 O perfil de consumo da população do IFPE foi feita através de consulta as contas de água 

dos dois últimos anos, que foram obtidas junto ao setor administrativo do instituto. Para o cálculo 

do consumo per capita foi utilizada a seguinte fórmula disponível no manual de gerenciamento 

para controladores de consumo de água da SABESP: 

(Consumo per capita) = Vm  x  1000 \ P X NDm                   (EQUAÇÃO 1) 

Onde: 

NDm = Número de dias do mês (considerou-se 22 dias úteis/mês) 

Vm = Volume mensal consumido (em m³) 

P = Total de pessoas (6.138 entre alunos e funcionários) 

  O volume ideal do reservatório de acumulação de água pluvial e o seu respectivo potencial 

de economia de água potável foram obtidos por meio do programa Netuno versão 3.0.1 

(GHISI;TRÉS, 2004). Este programa foi desenvolvido para verificar o potencial de economia de 

água potável que pode ser substituída por água pluvial. Os dados necessários foram: área de 

cobertura da edificação, consumo per capita, precipitação pluviométrica da região, coeficiente de 

perdas e percentual de água potável que pode ser substituído.  

 

 

3. Resultados e Discussão 

A viabilidade do projeto depende essencialmente de três fatores: precipitação do local, área 

de coleta e demanda da população. O índice pluviométrico da região evidencia que há meses 

de alta precipitação. Nesses meses a captação de água da chuva deve ser alta, garantindo assim que 

nos meses de baixa precipitação, a água guardada nos reservatórios será suficiente para suprir a 

demanda da população do IFPE (Figura 1) 
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Figura 1. Total anual de chuvas em Recife na última década  

Para melhor aproveitamento do reservatório de armazenamento foi levado em consideração 

uma série histórica de precipitação (2003-2013), a superfície coberta do telhado, e a quantidade de 

água consumida pelo Instituto. A superfície total de coberta do IFPE- campus Recife é de 

16.167,05 m2. O perfil de consumo foi avaliado através do estudo das contas de água dos últimos 

dois anos (2012/2013), com média de 1.500 m3/mês, obtida com ressalva em função de algumas 

oscilações decorrentes, provavelmente de erros de leitura. O consumo per capta calculado para 

2012 foi de 9,11 l/hab/dia; em 2013 de  6,94 l/hab/dia, com a média dos dois anos: 8,025 l/hab/dia. 

Tendo como base os resultados do Netuno 3.01, o volume calculado para essa área de 

cobertura é de 224.000 L, podendo ser armazenado em 5 cisternas de 50.000 L. A porcentagem de 

dias de demanda completamente atendida, no período analisado, chega a 78,3% , a parcialmente 

atendida 3,91% e apenas 17, 79% não é atendida.  

 

 

 

4. Conclusões 

Através deste trabalho, pode-se observar que o aproveitamento de águas de chuva é viável 

sob os pontos de vista técnico, econômico, ecológico e até mesmo educacional, tendo em vista que 

reutilizará águas que antes não tinham utilidade e trará para a comunidade escolar noções de 

educação ambiental, gerando um ambiente sustentavelmente conscientizado, quando se tratar de 

uso racional dos recursos hídricos. Além de contribuir com informações para que futuramente 

possa ser implantado um sistema de reutilização de águas pluviais na instituição, o que trará 

economia de água potável. Cooperando assim com a utilização racional da água no planeta.   
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Resumo 

O plano de pesquisa de Ergonomia em Área de Caldeiras faz parte do projeto de Gestão de 

Segurança do Trabalho em Área de Caldeiras. O objetivo deste plano é a identificação, análise e a 

tomada de medidas contra os fatores anti-ergonômico presentes nas áreas de uma caldeira. Como 

método de análise inicial foi utilizou-se a técnica biomecânica OWAS. Após as análises foi 

constatada a necessidade de mudanças quanto às posturas e concluído que um estudo mais 

aprofundado deve ser feito com a perspectiva de que a área de caldeiras é pouco explorada do 

ponto de vista da Segurança do Trabalho e da Ergonomia.  

Palavras Chave: caldeira; ergonomia; owas; segurança do trabalho 

 

1. Introdução 

As caldeiras podem ser classificadas em Flamotubulares e as Aquatubulares. 

As duas são destinadas à produção de vapor. Utilizam água e vários tipos de combustíveis. 

Apesar de o objetivo ser o mesmo, os modelos se diferem principalmente quanto à localização de 

água-gases. Mesmo sendo sendo pequena a caldeira flamotubular pode causar grandes estragos, 

visto que possui grande pressão. 

As áreas de caldeiras apresentam dois agentes ocupacionais facilmente perceptíveis, o 

calor e o ruído. E por serem tão facilmente percebidos são rapidamente levados em consideração. 

Porém a ergonomia se preocupa com elementos silenciosos, visivelmente imperceptíveis e que 

muitas vezes são postos de lado. Em pró da pesquisa e visando resultados mais completos, 

realizou-se uma entrevista com um operador de caldeiras experiente. Em seu depoimento o 

trabalhador relatou o desconforto sentido que foi proveniente do calor e do ruído da caldeira ali 

presente. Apesar disso a sua postura biomecânica estava claramente fora do padrão ideal, de modo 

que seu corpo inclinava-se para frente enquanto realizava seu trabalho. 

Em face o exposto fica clara a importância do estudo da ergonomia e suas aplicações em 

diversas áreas. Esta pesquisa volta-se justamente para esse contexto, mostrando-se a importância 

de um trabalho contínuo nesta área e destacando que tal fator está presente no dia-a-dia dos 

trabalhadores. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 
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Esta pesquisa apresentou como o primeiro obstáculo a escassez de literaturas sobre 

segurança do trabalho em área de caldeiras. Tomando como base o artigo científico “ANÁLISE 

DE RISCO UTILIZANDO A FERRAMENTA FMEA EM UM GERADOR DE VAPOR” (SILVA 

R.L.A) diversos estudos foram realizadas para uma maior compreensão do objeto de estudo e seus 

riscos ocupacionais. Primeiramente foram identificados os riscos utilizando a técnica de análise 

preliminar de risco denominada HAZOP.  

Após uma série de leituras, pesquisas e estudos, as análises foram realizadas. Na área de 

uma caldeira classificada como flamotubular, um operador de caldeiras experiente foi o alvo das 

análises numa fábrica de refrigerantes em Pernambuco. 

Quanto à análise ergonômica foi utilizado o método OWAS, utilizado para analisar 

posturas adotadas pelo trabalhador. Este método utiliza informações que devem ser observadas 

durante o trabalho à ser realizado pelo indivíduo. Durante a visita técnica ao local anteriormente 

dito foram registradas posturas em forma de fotografias e vídeos. Com essas imagens é possível 

aplicar a técnica OWAS, pois esta técnica consiste em analisar posturas tomadas pelo indivíduo 

sobre o tronco, pernas e os braços. Além disso, a técnica pode utilizar carga que um trabalhador 

adota, porém não foi necessário neste caso. Após realizados os procedimentos resultados deverão 

ser obtidos e estes determinarão medidas à serem tomadas. 

 

3. Resultados e Discussão 

Depois de finalizada a análise e feita a aplicação no sistema OWAS, os seguintes 

resultados foram obtidos: A postura do dorso inclinado, a postura dos braços eram os dois braço 

abaixo dos ombros, e a postura das pernas era de pé com ambas as pernas esticadas, não há 

carga. Os termos em negrito são utilizados pelo método OWAS no software da FBF Sistemas. 

O resultado acusou : a carga física da postura é levemente prejudicial: é necessário tomar 

medidas para mudar a postura em um futuro próximo. 

De acordo com o método OWAS a posição adotada pelo operador deverá ser revisada em 

questão de tempo. Portanto , confirmada a necessidade de mudanças de postura do referido 

trabalhador. Apesar disso, o operador mostrou-se ignoto quanto aos fatores ergonômicos e admitiu 

nunca ter dado importância para isso, tomando cuidado apenas quanto ao calor e ao ruído. 

Os resultados desta pesquisa têm caráter inédito e verídico, baseados em técnicas 

conhecidas e respeitadas na área de segurança do trabalho e da ergonomia.  

4. Conclusões 

Embora a NR 13 estabeleça critérios preventivos para a administração do sistema de uma 

caldeira, ela não se aprofunda o suficiente na análise dos riscos da mesma. Por esses motivos e 

pelo fato das caldeiras serem bastante utilizadas em diversos tipos de indústria, este projeto é de 

grande necessidade no mundo acadêmico e no controle de riscos na área de segurança do trabalho. 
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Do ponto de vista ergonômico o posto de trabalho da caldeira utilizada para pesquisa pode 

ser desgastante. O calor irradiado pela caldeira em questão pode causar um desconforto térmico 

notável e o ruído também pode causar danos à audição. A postura do indivíduo que foi voluntário 

para pesquisa mostrou-se curva e frequente. Sua estrutura biomecânica comportava-se de modo 

que seu corpo dispunha-se inclinado para frente enquanto as mãos trabalham operando a caldeira. 

Embora com as pernas retas, a posição em pé é tomada por grande parte do tempo. 

É recomendável que mais pesquisas nesta área sejam realizadas, visto que a escassez de 

literatura seja uma prova da falta de importância dada a esses riscos. O trabalho então realizado 

nesta área contribui de forma significativa aos interesses da Segurança do Trabalho e ao bem estar 

dos operadores de caldeira. 
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Resumo 

Para um laboratório desenvolver suas ações com confiabilidade, é necessário ter um 

controle do sistema da qualidade implantado e implementado. Sabe-se que o setor da qualidade 

gera um volume de documentos muito grande e controlar esse volume é uma tarefa árdua e difícil. 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um módulo para o programa 

computacional SQUAL – Sistema de suporte à qualidade, com o propósito de gerenciar o sistema 

de gestão da qualidade no tocante a documentos e normas e também com relação à distribuição dos 

mesmos. 

Este módulo foi desenvolvido na linguagem de programação VBA (Visual Basic for Aplication). 

Palavras–chave: Programa computacional, gestão da qualidade, metrologia, controle da 

qualidade. 

 

1. Introdução 

Atualmente, as organizações que possuem um sistema de gestão da qualidade implantado e 

implementado, necessitam controlar uma série de documentos, os quais têm implicação direta na 

viabilidade da manutenção desse sistema de gestão. Tais documentos poderão ser divididos nas 

seguintes classes: Documentos da qualidade; Documentos técnicos e  

Documentos administrativos. 

O controle de documentos realizado manualmente dentro de um sistema de gestão da 

qualidade, pode se tornar algo bastante complexo, quando não se dispõe de uma ferramenta 

computacional adequada, uma vez que cada documento possui uma codificação, uma revisão e 

deverão apresentar, sempre que possível, os itens alterados em cada revisão com base, por 

exemplo, na alteração de uma norma técnica. 

2. Materiais e Métodos  

Este módulo foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação VBA (Visual Basic 

for Application), que tem como característica funcionar em todo e qualquer dispositivo que 

contenha o programa Microsoft Excel®, o que facilita o acesso por qualquer usuário com 
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permissão para uso. O programa de ajuda do mesmo foi desenvolvido utilizando o programa 

HelpNDoc. 

Este módulo, composto por telas para cadastros e consultas de normas e documentos foi 

estruturado de forma a facilitar o uso, com uma interface amigável ao usuário . 

 

3. Resultados e Discussão 

A Figura 1 apresenta a tela inicial do programa. De uma maneira geral, o programa está 

dividido em três módulos: gerenciamento de normas, de documentos e distribuição. 

 

Figura 1 – Tela inicial do programa 

Os documentos que poderão ser cadastrados estão divididos pelo software em documentos da 

qualidade (manual da qualidade, procedimentos e instruções de trabalho), documentos técnicos 

(procedimentos técnicos, instruções de trabalho, relatórios de ensaios, certificados de calibração) e 

documentos administrativos (formulários de uma maneira geral). 

Por exemplo, ao se clicar no botão normas, aparecerá a tela de cadastro das mesmas, 

conforme Figura 2.  

A partir do cadastro, o usuário poderá alterá-la, editá-la, excluí-la e visualizá-la quando 

desejar. Todas estas ações também são válidas para os documentos. 

O comando de distribuição tem por objetivo ter um controle dos documentos. Esse 

comando poderá ser usado sempre que o usuário entregar alguma norma ou documento a alguém. 

Ele preencherá os campos com o nome do documento ou norma, o nome da pessoa que receberá o 

arquivo, a data, o setor, e se precisar, terá o campo de observações para algum comentário a mais, 

conforme apresentado na Figura 3. Essa ferramenta ajudará bastante a ter um controle maior sobre 

esses arquivos. 
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Há também um alerta que quando for atualizada alguma norma ou documentos. Nas suas 

respectivas telas, aparecerá uma mensagem pedindo para verificar a distribuição. Assim, o usuário 

sempre estará atento para que as pessoas tenham os arquivos sempre atualizados.   

 

Figura 2 - Tela de cadastro de normas 

 

Figura 3 - Tela de distribuição 
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4. Conclusões 

Esse módulo se apresenta como uma ferramenta de suporte ao gerenciamento do sistema 

da qualidade, permitindo fazer um levantamento de todos os documentos necessários para que o 

sistema da qualidade possa ser muito bem aplicado a uma instituição. Uma lista mestra, por 

exemplo, poderá ser impressa sempre que se desejar, pois como os documentos ou normas estão 

sendo postos em uma planilha e se manterão sempre atualizados, ajudando bastante em caso de 

uma auditoria.  

Este módulo funciona para o cadastro de um número ilimitado de documentos. 

A etapa final do trabalho será a aplicação em organizações privadas, as quais se 

comprometerão a nos dar feedbacks para sua melhoria até o final do projeto. Atualmente, sete 

organizações já expressaram interesse em adotar este programa para a gestão da qualidade de seus 

laboratórios. 
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