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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 

Celebramos uma década de Congresso de Iniciação Científica – CONIC. Há 10 anos 

contribui para o desenvolvimento da Pesquisa feita no Instituto Federal de Pernambuco. Dentre 

as cores utilizadas, nesse encontro, a branca simbolizando a paz, que tanto almejamos, e a ouro 

a riqueza do nosso capital intelectual. 

A política de Pesquisa do IFPE recorre a um conjunto de estratégias para aumentar a 

qualidade da produção do conhecimento e a quantidade de ações a serviço da sociedade. 

Articuladas, fizeram o número de projetos crescer em 130%. Houve, ainda, uma disponibilidade 

de recursos de maneira inédita propiciando uma elevação em mais de 50% na produção de 

artigos, elevando-se de 67 para 340 vencedores em editais. Como observamos nesta edição dos 

Anais, os elos de cooperação e de inovação vêm credenciando e ampliando o 

aumento daprodução científica e tecnológica do Instituto Federal. 

Esses resultados demonstram como o IFPE atua em todo o Estado, cuja cobertura abarca 

desde o alto sertão, à região metropolitana, com pesquisas envolvendo nossos educadores e 

estudantes. Há uma busca permanente em se integrar às cidades onde atuamos, desenvolvendo 

parcerias com as Instituições de Ensino em seu entorno, com as prefeituras visando ao 

desenvolvimento de pesquisas inovadoras, voltadas à aplicação em prol das comunidades. 

Assim, temos ciência de qualidade produzida nos mais recônditos locais de Pernambuco, graças 

à instalação de nossos campi no Interior a partir das políticas de governo, desde 2004. E 

contemplamos, ainda, os municípios da região metropolitana. 

Os esforços institucionais, portanto, estão associados à Política Nacional na perspectiva 

de propiciar autonomia ao Brasil e impulsionar a capacidade em encontrarmos, através das 

pesquisas, soluções aos problemas sociais.  A meta é levar a ciência a todas as cidades e 

transformar a vida das pessoas. Houve um significativo aumento na base de dados da produção 

científica de nosso país, e, para isso ocorrer, contamos com os recursos advindos do CNPq, da 

CAPES e do FINEP. Soma-se a esses Órgãos a Fundação de Apoio do Estado de Pernambuco, a 

FACEPE. 

A verticalização da Pesquisa é uma política que favorece o crescimento dos números e 

aprimora a qualidade de nossos estudos, além de fomentar a criação de uma geração, desde o 

Ensino Médio, de jovens cientistas. Observando-se a crescente participação em Olimpíadas e o 

número de projetos cadastrados, com maior participação de nossos estudantes. É a aglutinação 

de esforços entre as Pró-Reitorias o que vem sendo consolidada através de eventos como o 

ENPEX – Encontro de Pesquisa e Extensão Tecnológica e o CONIC – Congresso de Iniciação 

Científica. 

Sabe-se que a pesquisa precisa de recursos humanos qualificados e de boa 

infraestrutura. Para isso, tivemos recursos significativos aportados pela Reitoria, assim como a 

participação em editas de instituições de fomento. Também dotamos os pesquisadores de 

enxovais, na perspectiva de melhor desenvolverem suas pesquisas. Contamos com a valiosa 

colaboração doscampi e mais a EaD nessa adição. E desejamos avançar mais. 

Temos, portanto, uma pesquisa fortalecida, crescente e ascendente, contribuindo 

sobremaneira para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação em nosso estado e 



 

 

 

no Brasil. Agradecemos aos educadores que vêm contribuindo para a consolidação daPesquisa 

no IFPE, promovendo a disseminação do desenvolvimento científico e tecnológico para 

transferi-lo às comunidades. Registrar os esforços do primeiro Reitor, professor Sérgio 

Gaudêncio, das Pró-Reitoras, dos Coordenadores, Chefes de Departamento e Diretores de 

Pesquisa de nossa Instituição nesse período de amadurecimento da produção científica do 

Instituto. 

Felicitamos toda equipe Propesq pelo magnífico trabalho realizado, no incondicional 

apoio aos campi/EaD, nas oficinas e diálogos promovidos com a comunidade acadêmica na 

perspectiva de releituras e adequações a uma política que precisar atender a uma Instituição 

Multicampi, com assimetrias e diversidade, porém com uma unicidade significativa ao processo 

permanente de construção de nossa identidade. 

 

Cláudia Sansil 

Reitora do IFPE 
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RESUMO 

Esta pesquisa objetivou investigar a relação entre a ocorrência de doenças diarreicas 

agudas, que são causadas pela presença de microrganismos patogênicos na água, com os 

aspectos sanitários, principalmente a qualidade da água distribuída, na área urbana do município 

de Afogados da Ingazeira, sertão de Pernambuco. Adotou-se uma metodologia com abordagem 

quantitativa, baseada no levantamento de dados a partir de documentos oficiais dos órgãos de 

saúde. Em uma segunda fase da pesquisa, serão realizados experimentos para verificar a 

qualidade microbiológica da água e o teor de cloro residual. Os dados obtidos indicam que as 

crianças entre 0 e 9 anos são mais vulneráveis à ocorrência de DDA. Também foi possível 

observar que algumas localidades do município são mais susceptíveis à ocorrência da doença: 

bairros São Braz, Sobreira, Padre Pedro Pereira, São Francisco e Centro, que são os bairros mais 

populosos, onde se observa déficit nos serviços de saneamento. Não foi possível relacionar o 

volume de chuvas com os casos da doença, entretanto observou-se uma maior incidência no 

início do período chuvoso na região. 

Palavras–chave: epidemiologia, monitoramento de DDA, saneamento inadequado 

1. Introdução 

Um dos fatores determinantes para a saúde é o saneamento, que compreende um 

conjunto de diversas ações, tais como: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

pública, drenagem pluvial e controle de vetores (HELLER e PÁDUA, 2010). Segundo a WHO 

(2011), saneamento constitui o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que 

exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu estado de bem estar físico, mental ou 

social. Assim sendo, o controle efetivo desses fatores pressupõe proteção à saúde. 

Dentre as ações de saneamento já citadas, o abastecimento de água é o foco desta 

pesquisa, visto que vários estudos evidenciam a relação direta entre este fator e a melhoria da 

saúde pública, sendo um dos trabalhos mais conhecidos nesta área o de Snow (1990), onde o 

autor investigou a ocorrência de mortes por cólera em Londres no ano de 1854, e a relação 

dessas mortes com a qualidade da água que abastecia a cidade. Foi possível identificar que o 

número de mortes em cada 10 mil moradias era maior nas localidades abastecidas com água da 
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Companhia Southwark e Vauxhall, que captava água do rio Tamisa em um ponto a jusante de 

onde eram lançados os esgotos de Londres. 

Segundo Pereira e Cabral (2008), a DDA é uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade infantil nos países em desenvolvimento, fato usualmente relacionado a questões de 

disponibilidade qualitativa e quantitativa de água. Nos países de clima quente as diarreias 

ocorrem mais durante a estação chuvosa, e tanto as inundações quanto as secas aumentam o 

risco de ocorrência dessas doenças, tais como a cólera, giardíase, infecção por shiguella, febre 

tifóide, infecção por E. coli, entre outras. No Brasil, as doenças de transmissão feco-oral, 

especialmente as diarreias, representam em média mais de 80% das doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado (IBGE, 2012). 

Em 2013, segundo o Ministério da Saúde (DATASUS), foram notificadas mais de 340 

mil internações por infecções gastrintestinais no país e 2.135 pessoas morreram no hospital por 

causa das infecções gastrintestinais. Segundo o referido levantamento, se todos tivessem 

saneamento básico haveria redução de 329 mortes (15,5%). Segundo Briscoe (1985), embora os 

efeitos do abastecimento de água e do esgotamento sanitário não possam ser mensurados a curto 

prazo, a longo prazo seus efeitos sobre a saúde são superiores aos de intervenções médicas, fato 

reafirmado por Heller (1997), que relacionou o saneamento básico e a saúde pública, sendo 

possível afirmar que os indicadores de saúde melhoram em função da melhoria da cobertura por 

serviços de saneamento. 

Nesse contexto, o objetivo principal desta pesquisa é identificar a localização das 

ocorrências de DDA, buscando uma relação entre os casos notificados e a qualidade 

microbiológica da água distribuída na rede de abastecimento da cidade de Afogados da 

Ingazeira – PE, bem como avaliar a influência da sazonalidade e da ocorrência de chuvas, e 

quais as faixas etárias de maior incidência da doença. 

2. Materiais e Métodos 

Para obtenção dos dados relacionados aos casos de Doença Diarreica Aguda no 

município de Afogados da Ingazeira para o ano de 2014, foram feitas visitas na Secretaria de 

Saúde Municipal, na Gerência Regional de Saúde – X GERES (âmbito estadual), e também nas 

unidades básicas de saúde, localizadas nos diversos bairros do município. Os dados foram 

obtidos na forma de tabelas, provenientes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), e 

transpostos para o Microsoft Excel, onde foi feito o tratamento dos dados, para melhor 

visualização da ocorrência de DDA por faixa etária, por semana epidemiológica, por mês e por 

localidade (bairros). Foram obtidos também dados pluviométricos para o ano de 2014, 

disponibilizados no sítio do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, com o objetivo de 

verificar a existência de relação entre os eventos chuvosos e a ocorrência de DDA. Foram 
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utilizados os indicadores epidemiológicos de incidência e de prevalência, para caracterizar a 

ocorrência de DDA por faixa etária e na população em geral. 

3. Resultados e Discussão 

Das unidades de saúde existentes no município, apenas 10 têm o monitoramento de 

doença diarreica aguda (MDDA) implementado. Os dados obtidos nesta pesquisa correspondem 

às notificações de agravo informadas por essas unidades. Os dados obtidos junto aos órgãos de 

saúde são apresentados por semana epidemiológica, das semanas 1 a 53, vide Figura 1. 

Observa-se que os maiores picos de incidência da doença são observados nas semanas 4 e 9, que 

correspondem ao período chuvoso na região.  

 
Figura 1: Distribuição dos casos de DDA por semana epidemiológica em Afogados da 

Ingazeira 

Em 2014, foram notificados 2728 casos de DDA no município, o que representa uma 

incidência de 77 casos de DDA a cada grupo de mil habitantes. Em relação à faixa etária, a 

maioria dos casos (53%), aconteceu no grupo de 10 anos ou mais, conforme mostrado na Figura 

2. O grupo etário que apresentou a menor prevalência foi o de menores de um ano, fato que, 

segundo Busato et al.(2013), pode estar relacionado à alimentação, que nessa idade é quase 

exclusivamente o aleitamento materno. 
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Figura 2: Distribuição dos casos de doença diarréica aguda na população do município de 

Afogados da Ingazeira, Segundo a faixa etária 

Foi feito também o agrupamento das faixas etárias em dois grupos: menores de 10 anos 

e com 10 anos ou mais. Considerando-se a população específica para esses grupos etários, 

observou-se que, embora os valores absolutos indiquem uma maior incidência de DDA na 

população acima de 10 anos, os valores relativos demonstram que as crianças com idade entre 0 

e 9 anos são as mais afetadas pela DDA, onde  aproximadamente 25% da população apresentou 

casos da doença no ano de 2014. Já entre os adultos (pessoas com 10 anos ou mais), este 

indicador cai para 4%. Tal fato confirma a maior vulnerabilidade das crianças em relação à 

DDA, fato confirmado por NIEHAUS et al. (2002) e MEISEN et al. (2011). 

Em relação à distribuição espacial, os bairros com o maior número de casos da doença 

foram: São Braz e São Francisco, com 15% dos casos cada; Centro, com 16%; Padre Pedro 

Pereira, com 19%; e Sobreira, com 10%.  

Procurou-se também estabelecer uma relação entre os casos de DDA notificados e a 

ocorrência de eventos chuvosos. Não foi possível estabelecer relação direta entre o aumento do 

número de casos e as chuvas no ano de 2014, fato também observado por Portela et al. (2013). 

4. Conclusões 

Até o momento, os dados obtidos não são conclusivos, tendo em vista que a pesquisa 

encontra-se em andamento. É possível identificar a existência de um grupo e de áreas de risco 

para ocorrência de DDA. As crianças entre 0 e 9 anos são mais susceptíveis, e os bairros com 

maior incidência coincidem com os bairros onde observa-se o saneamento inadequado. Na 

próxima fase da pesquisa, será feita complementação dos dados coletados, e espacialização 

desses dados em ambiente SIG, com a criação de um banco de dados que possa oferecer 

subsídios ao poder público e à companhia de saneamento. Além disso, serão feitas análises 
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microbiológicas da água nos diversos pontos da rede de distribuição, para verificar a influência 

do teor de cloro residual na ocorrência da doença. 
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RESUMO 

Diversos são os fatores que influenciam na gênese da obesidade, podendo destacar entre 

eles os de natureza genética, somando-se aos comportamentos assumidos ao longo da vida que 

podem ser de natureza externa ou ambiental.  A obesidade também se configura como um 

problema de saúde pública, estando diretamente relacionada com a qualidade do sono. Nos 

adolescentes, são observadas alterações no estilo de vida oriundas de mudanças 

comportamentais e que refletem em alterações biológicas, fisiológicas, metabólicas e 

psicológicas. O presente estudo tem por objetivo descrever a relação entre a obesidade e a 

qualidade do sono em escolares. Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de campo do 

tipo descritivo. As variáveis em estudo serão: o peso, a estatura, o índice de massa corporal 

(IMC) e o índice da qualidade do sono de PITTSBURGH (PSQI). Os dados serão analisados 

com a finalidade de analisar o comportamento dos fenômenos em estudo: obesidade e qualidade 

do sono. 

Palavras Chaves: escolares; obesidade; qualidade do sono 

1. Introdução 

A obesidade apresenta- se como um problema para as organizações de saúde, sendo 

caracterizado como um problema de saúde pública  

O IBGE (2010) relata que um terço das crianças brasileiras entre cinco à dez  anos estão 

acima do peso recomendado pela  Organização Mundial da Saúde. No Brasil o excesso de peso 

passou de 18,5% para 50,1% em homens adultos e de 28.7% para 48% nas mulheres.  

Segundo BARROS FILHO 2004 crianças e adolescentes obesos principalmente a partir 

de cinco anos de idade, se tornam adultos obesos.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) ou Índice de Quetelet dado pelo peso 

(kg)/altura2(m) é a medida mais comumente empregada em estudos de grupos populacionais 

para classificação primária do estado nutricional (ANJOS, 1992). 

mailto:bruninhahcat1@hotmail.com
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O sono é uma função biológica fundamental na consolidação da memória, na visão 

binocular, na termo regulação, na conservação e restauração da energia e na restauração do 

metabolismo energético cerebral (REIMÃO, 1996). 

Segundo Medeiros et al. (2002) os transtornos do sono trazem consigo diversas 

repercussões para os seres humanos, ao provocarem perda da qualidade de vida, disfunção 

autonômica, diminuição do desempenho profissional ou acadêmica, aumento na incidência de 

transtornos psiquiátricos e diminuição da vigilância, com prejuízos na segurança pessoal e 

conseqüentemente  o aumento do número de acidentes.  

Pessoas que tem um sono comprometido tendem a ter mais morbidades, dentre elas, a 

obesidade, menor expectativa de vida e envelhecimento precoce.  Em nossa pesquisa, buscamos  

descrever a relação entre a qualidade do sono em escolares, para tanto, identificamos a 

prevalência de sobrepeso e obesidade através do cálculo do Índice de Massa Corpórea e 

correlacionamos o índice de massa corporal com o índice de qualidade do sono de 

PITTSBURGH (PSQI). 

2. Materiais e Métodos  

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativo, de campo do tipo descritivo em que 

participaram duas turmas (1° e 2°) do ensino médio integrado ao técnico do Curso de 

Agroindústria do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão. Inicialmente foi coletado o IMC 

(índice de massa corporal) dos alunos com o intuído de identificar a prevalência de peso e 

sobrepeso, e posteriormente o Índice de Qualidade do Sono de PITTSBURGH (PSQI).  O 

Índice de Qualidade do Sono de PITTSBURGH (PSQI) consiste em um questionário contendo 

dez questões. As de número um, dois, três e quatro possuem respostas do tipo abertas; e as 

questões de cinco a dez são objetivas. As questões cinco, nove e dez têm espaço para registro de 

comentários do entrevistado, caso haja necessidade. 

3. Resultados e Discussão 
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Foi observado que, 17% dos escolares das duas turmas (1° e 2°) do ensino médio 

integrado ao técnico do Curso de Agroindústria do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, 

apresentam- se abaixo do peso normal, 69% estão em seu peso normal, 7% sobrepeso e 

obesidade grau I, obesidade grau II e III apresentam- se em 0%. 

 

O sono tem um papel bastante importante para o desenvolvimento físico, mental e 

psicológico de um individuo, já que a quantidade de horas aconselháveis são de 8 horas por 

noite. Podemos ver que 22% dormem 6 horas por noite e 15% dormem 5 horas, ou seja, abaixo 

do esperado. Portanto 16% dormem 8 horas por noite. 

 

A avaliação de duas turmas (1° e 2°) do ensino médio integrado ao técnico do Curso de 

Agroindústria do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, nos permitiu constatar que 22% dos 

escolares dormem abaixo do esperado, 6 horas por noite. Porém 65% dizem ter uma boa 

qualidade do sono e 15% afirmam dormir muito bem.  

4. Conclusões 

Observamos que escolares com sobrepeso, obesidade e obesidade grau I é minoria nos 

escolares do  IFPE- Campus Vitória de Santo Antão, a  maioria encontrando-se em seu peso 
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normal. Quanto ao sono maioria dorme abaixo do esperado, porém, julgam ter uma boa 

qualidade do sono.  

Ressaltamos a importância do sono para um bom desempenho metabólico do 

organismo, frisando que a quantidade de horas dormidas não está obrigatoriamente relacionada 

a uma boa qualidade do sono, que esta relacionada principalmente ao descanso, ou seja, ao 

repouso físico e mental.  

Alterações no sono podem acarretar problemas com a vigilância, psiquiátricos e 

aumento no numero de acidentes, além de contribuir com o desenvolvimento de morbidades 

como  a obesidade. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem o objetivo de comparar a percepção da influência do meio 

ambiente na saúde entre os discentes dos Cursos Integrados em Agropecuária e Agroindústria 

do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão. Para coleta dos dados foram utilizados dois 

questionários contendo perguntas discursivas que possibilitou ao público alvo em estudo o 

esclarecimento e exposição de opiniões diante do que ocorre no  cotidiano e foi realizada 

também uma investigação no plano de curso dos cursos objetivando identificar os componentes 

curriculares que abordam o tema Meio Ambiente. Como resultado, destacou-se notavelmente 

que o curso integrado em agroindústria obteve uma percepção bem mais ampliada quanto às 

questões de tópicos abordados na temática Meio Ambiente. Considerando algumas categorias, 

ressaltou-se que o curso de agroindústria também demonstrou uma maior apropriação da 

temática. Por fim, foi tirada a conclusão de que os discentes do curso de agroindústria têm uma 

maior percepção no ambiente pedagógico entre o trato do meio ambiente e da saúde. 

Palavras–chave: escola; meio ambiente; saúde 

1. Introdução 

A sociedade experimenta, atualmente, um processo de intensas e rápidas 

transformações. Diversos fatores de ordem política, econômica e cultural, dentre outras, 

contribuem para a configuração de um contexto social peculiar. Uma questão exemplar desse 

processo é o atual contexto de crise ambiental, que tem suscitado debates entre diversos 

segmentos sociais (CAMPONOGARA, 2013). 

É notório que o Meio Ambiente tem forte influência nos aspectos da saúde, pois está 

ligado diretamente com vários fatores propícios ao surgimento de doenças através de fatores de 

riscos físicos, químicos e biológicos e, por meio de alterações relacionadas com o 

comportamento dos indivíduos em resposta aos mesmos fatores.  

Assim, considerando a importância e a necessidade do trato das temáticas tanto do meio 

ambiente quanto da saúde ainda na idade escolar, a presente pesquisa busca comparar a 

percepção da influência do meio ambiente na saúde entre os discentes dos Cursos Integrados em 

Agropecuária e Agroindústria do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão. 

mailto:camila.cabral111@gmail.com
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2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de campo do tipo descritiva.  Os 

sujeitos em estudo são discentes dos cursos Técnicos de Agropecuária e Agroindústria do IFPE 

– Campus Vitória de Santo Antão. Foi realizado um estudo comparativo entre os dois cursos, 

acerca da percepção dos discentes sobre a influência do meio ambiente na saúde. Para coleta dos 

dados foram utilizados dois questionários contendo perguntas discursivas que possibilitou ao 

público alvo em estudo o esclarecimento e exposição de opiniões diante do que ocorre no  

cotidiano. O resultado foi analisado através da estatística descritiva por meio da distribuição de 

frequência. Foi realizada também uma investigação no plano de curso dos cursos objetivando 

identificar os componentes curriculares que abordam o tema Meio Ambiente. 

Quadro 1: Caracterização do perfil dos Cursos Integrados em Agropecuária e Agroindústria do 

IFPE – Campus Vitória/PE 2015 

CURSOS O TÉCNICO TEMAS ABORDADOS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

 

AGROPECUÁRIA 

Elabora, executa, 

acompanha e fiscaliza 

todas as fazes dos 

projetos agropecuários. 

Ferramentas de gestão. 

Produção animal, vegetal e 

agroindustrial. 

Sustentabilidade, 

silvicultura, irrigação e 

drenagem. Topografia, 

mecanização agrícola e 

extensão rural. 

Propriedades rurais, 

empresas comerciais e 

estabelecimentos 

agroindustriais. 

Empresas de assistência 

técnica, extensão rural e 

pesquisa. 

 

AGROINDÚSTRIA 

Operacionaliza o 

processamento nas 

áreas de laticínios, 

carnes, beneficiamentos 

de grãos, cereais, 

bebidas, frutas e 

hortaliças. 

Processamento de produtos 

de origem animal e vegetal. 

Controle de qualidade. 

Sanitização. Higienização. 

Ferramentas de gestão. 

Indústrias de alimentos e 

bebidas. Agroindústria. 

Laboratórios de controle 

de qualidade. Instituições 

de pesquisa. 

Fonte: http://portal.ifpe.edu.br/ 

3. Resultados e Discussão 

Considera-se que o trato das temáticas do “Meio Ambiente” e da “Saúde” são 

fundamentais no processo de formação e de escolarização do discente. Assim, buscando 

investigar o trato dessas temáticas, buscou-se junto aos discentes de dois cursos integrados de 
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um Campus de vocação agrícola, identificar a percepção desses alunos em relação à abordagem 

de conteúdos no que se refere às temáticas abordadas. Na comparação entre os dois cursos, 

destaca-se que é notável que a percepção dos alunos do curso integrado em agroindústria é bem 

mais ampliada quanto às questões de tópicos abordados na temática Meio Ambiente. Situações 

determinadas no âmbito das relações entre saúde, trabalho e ambiente são fortemente 

influenciadas pelo nível de desenvolvimento de uma nação  (PERES, 2009). No que se refere à 

forma de abordagem das temáticas do “Meio Ambiente”, percebe-se que o contexto da “Aula” é 

o espaço de maior materialização desses assuntos. 

4. Conclusões 

Conclui-se que, no presente trabalho foi visto que os alunos do curso técnico integrado 

em agroindústria do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, têm uma maior percepção no 

ambiente pedagógico, entre o trato do  meio ambiente e a da saúde. 
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RESUMO 

A norma regulamentadora nº 13 (NR-13) em 2014, sofreu uma alteração em sua 

redação, em vista disso, o presente trabalho aplicou uma metodologia para estudar a norma 

regulamentadora nº 13 de 2008 comparativamente com a nova norma regulamentadora que está 

em vigor. Que buscou realizar um estudo de identificação das mudanças significativas 

ocorridas, no que diz respeito à gestão de segurança do trabalho em área de caldeiras, como 

também realizar uma analise dessas mudanças e identificar consequências, benefícios e 

impactos na sua aplicação por parte dos profissionais da área e na fiscalização por meio dos 

órgãos de controle. Esse processo partiu desde uma pesquisa bibliográfica a cerca do tema até 

uma pesquisa a campo, onde podemos inferir que a referida tornou-se mais completa, clara e 

organizada, porém foi verificado, na empresa, que sua aplicação ainda está em processo de 

adequação. 

Palavras–chave: área de caldeiras; estudo comparativo; gestão de segurança do trabalho; NR 

13 

1. Introdução 
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Com a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, os centros urbanos e as 

indústrias passaram por intensas modificações. Tais como: evolução tecnológica dos processos 

produtivos; descoberta de novas matérias-primas; aumento do volume de produção e busca por 

novos mercados pelas empresas. Esses eventos modificaram o cenário existente em muitos 

países, e a velocidade do controle sobre essas novas tecnologias ainda não conseguiu 

acompanhar a velocidade de avanço da mesma. (SILVA, 2006). Entre essas novas tecnologias 

estão os geradores de vapor, popularmente conhecidos como caldeiras, e amplamente utilizados 

nos parques industriais. Os vapores gerados nas caldeiras são destinados para dois fins: o vapor 

saturado utilizado para aquecimento, cozimento, entre outros; e o vapor superaquecido, 

proveniente de caldeiras mais potentes, que é usado para geração de energia em combinação 

com uma turbina. Tais equipamentos são capazes de operar, em grande parte das aplicações 

industriais, com pressões 20 vezes maiores que à atmosférica, podendo constituir durante sua 

operação, um risco grave e iminente para a integridade física dos trabalhadores.  

Situações de acidentes ocorridos envolvendo caldeiras alertaram a sociedade para a 

necessidade de normas e procedimentos na construção, manutenção, inspeção e operação desses 

equipamentos (ALTAFINI, 2002). Os dados e informações que norteiam um programa de 

gerenciamento de riscos são resultados dos estudos de análise de riscos; porém ao longo do 

tempo, esses estudos devem ser revisados e atualizados, uma vez que os processos, materiais e 

equipamentos, ou mesmo a vizinhança ao redor da instalação tem suas características alteradas. 

Assim, periodicamente, ou sempre que julgado necessário, os estudos de análise de riscos 

devem ser revistos para propiciar os subsídios necessários à atualização e ao aperfeiçoamento 

do programa (FANTAZZINE & SERPA, 2002).  

Do ponto de vista legal a Norma Regulamentadora nº 13 que trata de Caldeiras e Vasos 

de Pressão descreve uma serie de procedimentos que devem ser adotados na instalação, 

operação e manutenção de caldeiras. Esta norma é um instrumento norteador com objetivo de 

identificar risco de acidentes e propor medidas corretivas. Através de inspeções feitas 

regularmente de acordo com os prazos estipulados, é possível obter um maior resultado 

satisfatório no que diz respeito à prevenção de acidentes, pois através das inspeções os 

problemas podem ser identificados e suas medidas de controle podem ser devidamente aplicadas 

antes que o acidente ocorra, não comprometendo assim a segurança dos operadores, bem como 

o funcionamento da caldeira. Com o advento da divulgação da nova NR-13 prefere estudar 

detalhadamente as mudanças significativas na seção da norma que trata de caldeiras e seus 

impactos. 

2. Objetivos e metodologia 
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O estudo comparativo entre a norma regulamentadora nº 13 de 19 de junho de 2008 e a 

nova norma regulamentadora nº 13 de 28 de abril de 2014 começou desde uma pesquisa 

bibliográfica a cerca do tema até uma pesquisa a campo, onde: 

- Estudamos bibliograficamente sobre caldeiras; 

- Levantamos os principais itens que foram alterados ou acrescentados na nova NR 13; 

- Elaboramos seminários sobre caldeiras e os principais itens que foram alterados ou 

acrescentados na nova NR 13 para apresentação; 

- Verificamos a aplicação destas alterações na empresa;  

- Identificar os passos necessários para implantação das mudanças; 

- Propor a implantação para que as alterações sejam feitas; 

- Propor medidas para utilização das alterações;  

3. Resultados e Discussão 

Nesse plano de trabalho, realizamos um estudo bibliográfico sobre caldeiras; 

levantamos os principais itens que foram alterados ou acrescentados na nova NR 13 com base 

nesses estudos foram elaborados seminários sobre a legislação das caldeiras e apresentados os 

principais itens alterados, tais como: o acréscimo do item de tubulações, a responsabilidade do 

empregador, o fim do teste hidrostático, a adição da avaliação de integridade entre outras 

modificações; feito isso criamos uma checklist e fomos verificar a aplicação destas alterações 

numa caldeira flamotubular de uma empresa na região metropolitana de Recife na empresa, 

então constatamos que a caldeira em questão não cumpre os requisitos tanto da norma anterior 

quanto a da atual, infelizmente a empresa está sem técnico de segurança de segurança, fator que 

impede que seja proposta medidas para aplicar os itens da atualização da norma. 

4. Conclusões 

Ao comparar a norma regulamentadora nº 13 de 19 de junho de 2008 e a nova norma 

regulamentadora nº 13 de 28 de abril de 2014 pudemos concluir que a informação ficou mais 

completa, clara e organizada, facilitando o entendimento da mesma que tem como objetivo 

condicionar a inspeção de segurança e operação de caldeiras, vasos de pressão e tubulações. 

Depois de expor a verificação à equipe, fomos à empresa e verificamos que, a alterações da 

nova norma ainda não está sendo aplicada. 
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Contudo a contribuição do projeto para a área de segurança do trabalho é enriquecedora, 

já que esse projeto atenta na atualização da NR 13, influenciando aos profissionais da área a 

refletir sobre tal revisão. 
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RESUMO 

As águas pluviais são uma alternativa para a crise hídrica que vivemos. A água de chuva 

captada pode ser utilizada no uso de descargas, irrigação de jardins e lavagem de ambientes, o 
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que minimiza os custos com água potável. O trabalho objetivou a elaboração de um projeto de 

captação de águas pluviais para o bloco F do IFPE – Campus Recife. A metodologia utilizada 

envolveu o levantamento dos dados pluviométricos do local. As informações documentais 

foram obtidas junto ao setor administrativo do Instituto. As grandezas geométricas dos 

condutores horizontais foram determinadas através do programa Canais3.exe; já as grandezas 

geométricas dos condutores verticais foram determinadas de acordo com a NBR 10844 (ABNT, 

1989). O projeto foi desenvolvido no programa AutoCAD. Os resultados foram animadores, 

sendo viável a implantação do projeto. 

Palavras–chave: captação de águas pluviais; economia; reaproveitamento 

1. Introdução 

Ghisi (2006) em estudo sobre correlação entre dados de crescimento populacional no 

Brasil e disponibilidade de água, concluiu que em 2100 as regiões Nordeste e Sudeste terão 

menos que 1000 m³ de água disponível per capita por ano, valor considerado extremamente 

baixo pela UNEP – United Nation Environment Programme.  

O reaproveitamento da água através de sistemas de captação de água pluvial torna 

possível minimizar o consumo de água potável, diminuir problemas com falta de água e 

preservar o meio ambiente, contribuindo para evitar a escassez dos recursos hídricos 

(MARINOSKI & GHISI, 2008). 

Pesquisas recentes sobre a viabilidade técnica e econômica do uso de águas pluviais no 

IFPE – Campus Recife são animadoras, pois o consumo médio de água analisado nos últimos 

dois anos foi da ordem de 1.500 m³/mês. O gasto de água nas descargas sanitárias responde por 

mais de 50% deste valor, o que pode ser revertido com o uso da água de chuva. Outro fator 

interessante e favorável ao potencial de captação, diz respeito à elevada precipitação no local e a 

grande área de captação da edificação. 

2. Materiais e Métodos  

O levantamento dos dados pluviométricos do local onde o IFPE se encontra foi 

realizado junto à Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), observando uma série 

história dos últimos 20 anos. 

As informações documentais (projeto de arquitetura e contas de água) foram obtidas 

junto ao setor administrativo da escola. 

A vazão da água da chuva captada foi calculada através do levantamento dos dados da 

área de captação do bloco F, considerando as áreas de cobertura da edificação no plano 

inclinado. 
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As grandezas geométricas dos condutores horizontais foram determinadas através do 

programa Canais3.exe (PORTO, 2003); já as grandezas geométricas dos condutores verticais 

foram determinadas de acordo com a NBR 10844 (ABNT, 1989). 

Os requisitos técnicos para o aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para 

fins não potáveis foram observados a partir da norma NBR 10844 (ABNT, 1989) – Instalações 

prediais de águas pluviais. 

O projeto foi realizado utilizando o software AutoCAD (2007). 

A análise da viabilidade econômica foi realizada através do levantamento dos custos. 

3. Resultados e Discussão 

O IFPE – Campus Recife está inserido na Região Metropolitana do Recife, que 

apresenta um clima litorâneo úmido, com alta umidade relativa do ar, influenciada pelas massas 

tropicais marítimas (CPRM, 2003). Observa-se na figura 01 o comportamento do total de 

chuvas durante os vinte últimos anos para a região onde o Instituto encontra-se localizado. 

 
Figura 01 – Dados pluviométricos dos últimos 20 anos por meses. 

 

O cálculo da área de captação foi feito de acordo com a equação (1), que calcula a área 

no plano inclinado, de acordo com a NBR 10844 (ABNT, 1989). A figura 02 mostra a 

superfície do bloco F em estudo. 

                (1): Resultando numa área equivalente a aproximadamente 720,1 

m² para cada lado do telhado da superfície do bloco F em estudo. 
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Figura 02 – Visualização da cobertura do edifício do bloco F em estudo. 

 

 A vazão do projeto foi calculada pela equação (2): 

                       (2): Q equivale a 1.848,26 L/min = 0,031 m³/s para cada lado do 

telhado da cobertura. 

Foi determinado então um diâmetro de 200 mm pelo programa Canais3.exe (PORTO, 

2003) para os condutores horizontais. Para os condutores verticais, o diâmetro necessário para a 

vazão correspondente do projeto é o Ø de 100 mm, através da NBR 10844 (ABNT, 1989). 

O valor do reservatório de água pluvial foi obtido pelo programa Netuno (GHISI & 

CORDOVA; 2014) em projeto de pesquisa que caminha em paralelo. O valor dimensionado 

pelo programa para o reservatório foi de 5.750 L. 

O projeto de captação de águas pluviais foi desenvolvido no programa AutoCAD 

(2007). A figura 03 mostra o trabalho desenvolvido. 
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Figura 03 – Visão do projeto no bloco F, mostrando os condutores horizontais (calhas), as 

caixas de inspeção, os condutores enterrados e o reservatório. 
 

O campus Recife conta com cerca de 7.580 pessoas e no bloco F circulam 2.400 pessoas 

do total. O consumo per capita gira em torno de 8,025 L/hab.dia, de acordo com pesquisas 

realizadas. As descargas sanitárias representam cerca de 50% do total diário de água consumida. 

a) Consumo de água no Instituto: 7.580 pessoas x 8,025 L/hab.dia = 60.829,50 L/dia 

b) Consumo de água no bloco F: 2.400 pessoas x 8,025 L/hab.dia = 19.260 L/dia  

c) Consumo de água no bloco F com a utilização das águas pluviais para fins não 

potáveis: Consumo de água no bloco F – 50% do total diário = 19.260 L/dia – 50% = 9.630 

L/dia 

d) Economia na conta de água: Utilizando menos 9,63 m³/dia de água provinda da 

Compesa, seriam economizados cerca de R$ 62,31 diariamente, resultando numa economia de 

R$ 1.246,20 mensalmente, se considerarmos apenas o uso de segunda a sexta. 

Com o projeto efetivado, a água para descarga dos banheiros viria através da 

canalização que começaria na caixa d’água que está localizada no telhado do bloco F. Será 

necessário, então, que a cisterna passe a ter uma ligação com o sistema da Compesa, para que 

quando a água captada pelas calhas não for suficiente, sempre tenha água disponível para o 

bombeamento para a caixa d’água. 

4. Conclusões 

Os resultados são animadores. Além da área de captação ser propícia, a região onde o 

IFPE – Campus Recife localiza-se tem uma incidência pluviométrica boa para o projeto. Do 

ponto de vista econômico, vai haver uma redução no consumo de água potável; do ponto de 

vista ecológico, passará a ser utilizada uma água que antes não era reaproveitada para nada. 

É necessário a manutenção e o reparo dos aparelhos danificados e dos vazamentos 

existentes no campus. É interessante a instalação de descargas com acionamento duplo, um de 3 

litros e outro de 6 litros. O de 3 litros é o bastante para a descarga de líquidos, o que reduziria 

em muito o gasto com água em todo o campus. 

Uma das limitações para que todo o projeto no AutoCAD fosse realizado foi a falta de 

plantas da parte interna do bloco F (em .dwg). Para trabalhos futuros, é necessário um maior 

conhecimento da parte hidrossanitária do bloco F para se ter um custo total de todo o projeto. 
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RESUMO 

O processo de soldagem laser é dado pelo foco do feixe laser para a união de duas 

placas, que são aquecidos até sua fusão e depois resfriadas, após a saída do feixe. Os parâmetros 

de soldagem foram usados para simulação computacional através do software ABAQUS, a fim 

de obter o comportamento térmico do processo para melhor controle e otimização. Com base no 
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método dos elementos finitos (FEM) pode-se simular a realização da soldagem sobre a junta, 

sem material de adição. A liga de alumínio AA 5086 (Al-Mg) pode ser aplicada na indústria 

automotiva, indústria naval e aeroespacial. Foi simulado a soldagem de uma placa com 60 mm 

de comprimento, 50 mm de largura e 3 mm de espessura. A malha foi composta por elementos 

contínuos-3D, formulação linear, cada um tem 8 nós. A zona afetada pelo calor (ZAC) foi mais 

refinada para maior precisão nas variações de temperatura ao longo da soldagem. O processo de 

laser foi utilizado no modo de condução. Os resultados da simulação mostram a distribuição de 

calor na chapa. 

Palavras–chave: distribuição de calor; liga de alumínio; processo laser; simulação de soldagem 

1. Introdução 

O processo de soldagem a LASER consiste na focalização de um feixe de luz sobre a 

junta de duas placas a serem soldadas. O material é aquecido até seu ponto de fusão pelo feixe e 

resfriado após a saída deste. O LASER “Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation” é produzido por átomos excitados, que por sua vez liberam fótons, estes são 

direcionados e formam um feixe de luz concentrado que fornecerá energia para a soldagem. Os 

lasers fornecem uma alta quantidade de energia para áreas muito pequenas, tendo com isso uma 

grande densidade de energia que além de ser empregada na soldagem, pode ser usado também 

em cortes de placas. (BRACARENSE, 2103) 

As ligas Al-Mg constituem um importante grupo de ligas de alumínio não tratáveis 

termicamente, ou seja, não são endurecíveis por tratamento térmico de solubilização e 

envelhecimento, mas sim por solução sólida e encruamento (trabalho mecânico). Além do 

ganho em resistência mecânica, o magnésio permite a essas ligas manterem um elevado nível de 

ductilidade, bem como uma excelente resistência à corrosão e uma boa soldabilidade. (ZHAO; 

DEBROY, 2001) 

Para modelar o fornecimento de calor, optou-se por assimilar o feixe de laser em uma 

fonte analiticamente definida cujos parâmetros dependem das condições operacionais tais que a 

potência do laser ou a focagem do feixe (GOYAL; GHOSHB; SAINIC, 2008). 
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Figura 1 – Modos de Soldagem a Laser (GOYAL; GHOSHB; SAINIC, 2008). 

Para este estudo, selecionamos o modo de soldagem por condução. A distribuição de 

energia do feixe laser é de natureza Gaussiana. A densidade de energia do feixe laser absorvida 

pela poça de soldagem é dada pela Eq. 1: 

 Eq.(1) 

Onde ƞ é o rendimento, Q é a potência do laser, rb é o raio do faixe e r é a distância 

radial do eixo do feixe. O raio do feixe em vários locais ao longo do eixo z é dado pela Eq. 2: 

              Eq.(2) 

Onde r0 é o raio do faixe no ponto focal, ʎ é o comprimento de onda, z é a distância 

entre o ponto focal e a saída do faixe laser, e M é o fator de qualidade do equipamento gerador 

do laser que é dado pela Eq. 3: 

  Eq.(3) 

Onde β é o ângulo de divergência do faixe. Para um dado laser, o valor de M² varia 

geralmente com o aumento da potência laser, devido às distorções intrínsecas do feixe de laser.  

2. Materiais e Métodos  

Por meio do Abaqus, aplicativo baseado no método dos elementos finitos (MEF), pode-

se simular a soldagem numa placa utilizando o processo de soldagem Laser sem material de 

adição. Foi simulado uma placa de uma liga de alumínio AA 5086 com 60 mm de comprimento, 

50 mm de largura e 3 mm de espessura, dividida em regiões como, Cordão de Solda ao centro, 

ZTA nas adjacências do Cordão de Solda e depois Metal de Base até o fim da placa. A malha é 

composta por elementos contínuos e 3D, de formulação linear, cada um possui 8 nós, a zona 
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termicamente afetada (ZTA) foi mais refinada para obter uma maior precisão nas variações de 

temperatura ao longo da soldagem. (ZAIN-UL-ABDEIN et al., 2010) 

As propriedades termo físicas do material usado na placa, o Al-Mg 5086: condutividade 

térmica (k), calor específico (cp) e densidade (ρ) em função da temperatura são conhecidas a 

partir das equações 4, 5 e 6. Além do seu calor latente de 247.000 kJ/kg e a temperatura solidus 

e liquidus, 585 e 640 °C, respectivamente. Para as condições de contorno térmicas foram 

consideradas as trocas de convecção e radiação, a temperatura ambiente foi considerada 25 °C, 

a emissividade 0,09 e a constante de Stefan-Boltzmann 5,67 x 10-8 W/m2 K4.  

 

cp = (895,4 + 0,23) * T Eq.(4) 

 

K = (51,9 + 0,03) * T Eq.(5) 

 

ρ = (2532,6 – 0,07) * T Eq.(6) 

 

Foi utilizado o processo laser no modo condução. O controle do calor fornecido no 

processo se dá pelos parâmetros de soldagem deste processo que são rendimento (n), velocidade 

da tocha (v), potência (P). Neste estudo ficaram definidos os parâmetros de soldagem dessa 

forma: rendimento 80%, velocidade da tocha 0,005 m/s e potência 1000 W. 

Para que haja o deslocamento da fonte foi desenvolvida uma sub-rotina em Fortran do 

tipo DFLUX permitindo determinar à posição da tocha em função do tempo. Os parâmetros 

geométricos foram definidos de acordo com a Tabela 3. 

Tabela 3 – Parâmetros da Fonte de Calor 

Parâmetros da Fonte Laser 

Potência, P (W) 1000 W 

Rendimento do Processo, ƞ (%) 80% 

Comprimento de Onda, ʎ (mm) 1,064x10
-9

 mm 

Raio na saída do feixe, r1 (mm) 8 mm 

Distância Focal da Lente, z (mm) 150 mm 

Distância radial do eixo do faixe, r (mm) 6,42 mm 

Raio do faixe no ponto focal, r0 (mm) 8 mm 

Ângulo de divergência, B (rad) 0,5235 rad 

Velocidade, v (m/s) 0,005 m/s 

3. Resultados e Discussão 

A duração da soldagem foi de 10 segundos. A evolução da temperatura na peça é 

mostrada na Figura 2. De acordo com ZAIN-UL-ABDEIN (2010), que usou uma liga AA 6056-
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T4 e um laser Nd: YAG 2000 W, a temperatura média na poça de fusão é 1277 °. Portanto, 

utilizou-se este valor como uma referência para observar a temperatura desta simulação. 

O comportamento do calor na placa de alumínio foi como o esperado, boa temperatura 

de fusão e sem vaporização do material.  

 

Figura 2 – Campo de Temperatura [ºC] em 10 segundos.  

4. Conclusões 

Com o avanço do feixe a temperatura evoluiu como esperado para este material. Desde 

os primeiros segundos a temperatura foi suficiente para a fusão completa do cordão da placa de 

Al-Mg 5086. Nunca atingindo a temperatura mínima de evaporação do alumínio. Assim, pode-

se afirmar através da leitura da temperatura obtida no campo de temperatura, que houve um 

cordão de solda fundido completamente. 
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RESUMO 

Este trabalho visa aperfeiçoar a segurança dos funcionários que lidam diariamente com 

as caldeiras. Essas máquinas produzem e acumulam vapor sob pressão superior a atmosférica. 

Tal vapor é comumente utilizado para cozimento, aquecimento, esterilização de materiais, 

transformação em energia elétrica em diferentes ramos industriais. Porém, apesar de trazer 

vários benefícios à empresa que as utilizam, as caldeiras também expõem os trabalhadores a 

diferentes tipos de riscos que vão desde pequenos danos físicos até grandes fatalidades. Visando 

prevenir a ocorrência de acidentes, o Ministério do Trabalho e Emprego criou em 1978 a Norma 

Regulamentadora Nº 13, que estabelece todos os requisitos mínimos necessários para a 

segurança do trabalho em áreas de caldeiras. Neste projeto, a NR 13 foi estudada 

detalhadamente no que diz respeito a essa máquina, e foi utilizada como elemento norteador na 

elaboração de metas e objetivos. A técnica de análise de riscos denominada HAZOP (Hazard 

And Operability Studies) foi utilizada para levantamento e agrupamento dos dados referentes 

aos sistemas de entrada de água e de combustível de uma caldeira flamotubular atuante em uma 

fábrica de bebidas da Região Metropolitana do Recife. Com as informações adquiridas sobre 

esses sistemas, elaboramos fluxogramas identificando os nós do estudo graficamente, e, com a 

utilização do HAZOP, agrupamos em tabelas todos os dados referentes aos desvios das 

condições normais de processo, suas causas, consequências, e métodos para prevenção. O 

projeto visa proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e mais tranquilo para que o 

trabalhador execute suas funções com segurança e conforto. 

Palavras – chave: Caldeiras; HAZOP; NR 13; Riscos. 

1. Introdução 

Por volta do século XVIII, juntamente com o grande avanço tecnológico surgiram 

máquinas que conseguiam transformar matérias-primas em fontes de energia para movimentar 
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motores através de vapor. Tal mecanismo foi amplamente utilizado no período da Revolução 

Industrial, o que gerava muito lucro e ainda mais riscos de acidentes com maquinarias 

potencialmente perigosas aos trabalhadores. Com o passar dos séculos, as máquinas destinadas 

à produção de vapor evoluíram grandiosamente e sua utilização passou a ser empregada 

comumente por indústrias e empreendimentos de médio e pequeno porte.  

Atualmente esses empreendimentos costumam utilizar o equipamento chamado 

“caldeira” para produzir calor e, através da evaporação da água que se encontra dentro da 

máquina, gerar vapores. Os vapores, por sua vez, são destinados para dois fins: O vapor 

saturado é utilizado para aquecimento, cozimento, entre outros; e o vapor superaquecido, 

proveniente de caldeiras mais potentes, é usado para geração de energia em combinação com 

uma turbina. Tais equipamentos são capazes de operar, em grande parte das aplicações 

industriais, com pressões 20 vezes maiores que à atmosférica, podendo constituir durante sua 

operação, um risco grave e iminente para a integridade física dos trabalhadores. Um exemplo 

real desse tipo de risco ao trabalhador ocorreu em Taquaritinga em julho de 2011, quando uma 

caldeira de uma fábrica de alimentos explodiu enquanto um funcionário fazia sua manutenção. 

Infelizmente, o funcionário faleceu no dia seguinte ao acontecimento, pois não resistiu às 

queimaduras causadas pelo vapor. (Fonte: www.manutencaoesuprimentos.com.br) 

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 para o mais perfeito estado de funcionamento de uma caldeira, 

visando diminuir e/ou extinguir toda e qualquer possibilidade de riscos de acidentes (Fonte: NR 

13). Baseadas na NR 13, e afim minimizar e/ou extinguir os riscos de explosão aos quais o 

operador de caldeiras está exposto, pesquisas fundamentadas em uma caldeira flamotubular 

específica localizada em uma fábrica na região metropolitana do Recife foram realizadas com o 

intuito de obter informações precisas sobre o funcionamento da máquina e o trabalho que o 

operário executa. Dessa maneira foi possível elaborar dois fluxogramas referentes aos sistemas 

de abastecimento de água e de combustível do equipamento, aplicar o HAZOP na identificação 

de possíveis riscos e propor medidas de segurança do trabalho que diminuirão a ocorrência de 

acidentes quando forem utilizadas. 

2. Materiais e Métodos  

Além do estudo da NR 13, de visitas sistemáticas ao local de operação do gerador de 

vapor em uma fábrica de bebidas na Região Metropolitana do Recife e de entrevistas concedidas 

pelo operador da máquina, a HAZOP também foi utilizada. Esta, por sua vez, trata-se de uma 

técnica de identificação de riscos baseada na premissa de que os riscos, os acidentes e os 
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problemas de funcionamento em uma instalação acontecem por causa de algum desvio das 

variáveis do processo com respeito aos parâmetros normais de operação. A técnica utiliza 

palavras guias que estimulam a criatividade para detectar desvios. As palavras guias são seis: 

nenhum, reverso, mais, menos, maior, menor e outra condição operacional. (CARDELLA, 

1999). 

3. Resultados e Discussão 

Após a análise dos dados coletados os resultados desta pesquisa foram estabelecidos. 

Para cada desvio considerado de ocorrência provável no nó de referência, foram investigadas as 

possíveis causas de acidentes e verificados suas eventuais consequências. Os quadros 1 e 2 

sintetizam resumidamente dois dos resultados do HAZOP para os sistema de abastecimento de 

água e de combustível, respectivamente. 

3.1 Sistema de alimentação de água 

Quadro 1 – Resumo do resultado da aplicação do HAZOP no sistema de alimentação de água 

da caldeira 

Sistema: Entrada de água  

Nó de estudo: 1  

Parâmetro  Desvio  Causas  Consequências  Observações  

Vazão  Maior  - Defeito no 

funcionamento dos 

eletrodos; 

- Falha manual. 

- Mais quantidade de água do 

que de vapor dentro da máquina; 

- Perda de produtividade.  

   

Medida preventiva recomendada: 

 Inserção de dispositivos de alarme que alertem sobre o nível da água na caldeira. 

3.2 Sistema de abastecimento de combustível  

Quadro 2 - Resumo dos resultados da aplicação do HAZOP no sistema de abastecimento de 

combustível 
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Sistema: Abastecimento de combustível  

Nó de estudo: 1  

Parâmetro  Desvio  Causas  Consequências  Observações  

Temperatura  Menor  - Falhas no 

pré-aquecedor;  

- Entupimento do pulverizador  causado 

pelo combustível menos fluido e com 

substâncias em suspensão.  

   

Medida preventiva recomendada: 

- Realização de inspeções periódicas em mangueiras, tubulações e no pulverizador e bomba de 

combustível.  

 

4. Conclusões 

No que diz respeito ao sistema abastecimento de água, ele pode ser otimizado com a 

instalação de um pré-aquecedor e de um subsistema de que venha a tratar as impurezas que a 

água possui, melhorando o rendimento de trabalho da caldeira e seu período de vida útil. Já o 

sistema de abastecimento de combustível precisa de constantes inspeções para que permaneça 

em perfeito funcionamento. A gestão da empresa precisa estar atenta a essas questões. 
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RESUMO 

De um modo geral as trabéculas ósseas são microestruturas porosas distribuídas de 

maneira irregular formando uma espécie de “caverna” onde os espaços são preenchidos pela 

medula óssea. Por possuir uma geometria complexa existe uma grande dificuldade para 

reprodução física das mesmas. Um dos métodos mais eficiente é a reprodução física pela 

prototipagem rápida, popularmente conhecida como impressora 3D, que consiste na adição de 

camadas planas superpostas de um dado material, até a construção completa do modelo físico, a 

partir de imagens digitais 3D. Neste trabalho pretende-se analisar a capacidade das impressoras 

3D disponível no IFPE – campus Recife para a produção de trabéculas ósseas. Para analise 

foram reproduzidas fisicamente as pilhas de imagens das trabéculas da região do fêmur 

adquiridas por imagens micro-CT e sinteticamente com software MonteCarlo já utilizadas pelo 

Grupo de Dosimetria Numérica de Recife, PE, Brasil nos seus modelos computacionais de 

exposição. As pilhas de imagens estavam no formato SGI (Simulações Gráficas Interativas) e 

precisaram ser convertidas ao formato STL (Stereolitography), padrão nas impressoras 3D. Os 

arquivos STL precisaram sofrer reajustes realizados nos sistemas CAM (Computer Aided 

Manufacturing). As impressoras 3D testadas foram a CubeX Duo e UprintSE, que operam com 

a tecnologia de fundição e deposição de material. As imagens produzidas permitem concluir que 

as impressoras 3D disponíveis são invalidas para produção de trabéculas ósseas para serem 

usadas em fantomas físicos, mas podem ser usadas para adquirir trabéculas ósseas para 

fantomas computacionais através de imagens micro-CT com contraste para diferenciar os 

materiais entre si e do ar. 

Palavras–chave: impressora 3D; prototipagem rápida; trabéculas ósseas 
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1. Introdução 

O fêmur é o maior osso do corpo humano. Nas suas extremidades, envolvido por uma 

camada de osso cortical, encontra-se o tecido ósseo esponjoso constituído por trabéculas, 

microestruturas porosas distribuídas de maneira irregular formando uma espécie de “caverna”, 

onde os espaços são preenchidos pela medula óssea. A medula óssea vermelha (MOV) 

juntamente com superfícies endeósteas dos ossos trabeculares (SEO) são considerados os 

tecidos ósseos mais radiossensíveis do corpo humano devido à presença de células 

hematopoiéticas e células osteogênicas, respectivamente. Qualquer dose excessiva de radiação 

pode induzir doenças como leucemia na MOV enquanto nas SEO pode induzir ao câncer ósseo 

(LIMA FILHO, 2014; VIEIRA et al., 2013) 

Para a realização da dosimetria na MOV e SEO existe um grau maior de dificuldade 

comparada com outros tecidos, uma das causas é representar de modo realístico a estrutura das 

trabéculas ósseas, em razão de que possui uma geometria complexa cuja distribuição segue as 

linhas das forças mecânicas das cargas que o osso suporta e sua se altera ao longo da vida 

motivada pelo crescimento dos ossos (LIMA FILHO, 2014). Os obstáculos aumentam quando 

se tentar reproduzir fisicamente as trabéculas ósseas priorizando tanto a semelhança estética do 

tecido como sua composição, densidade e coeficiente de atenuação. Um dos métodos mais 

eficiente para a produção de peças complexas, como as trabéculas ósseas, é a prototipagem 

rápida que compor-se de quadro etapas básicas: 

1. Obtenção do modelo 3D; 

2. Exportação do arquivo para o formato lido pela impressora 3D;  

3. Transferência do arquivo para software da impressora 3D;  

4. Construção do modelo pelo equipamento; 

As maquinas de Prototipagem rápida são popularmente conhecidas como impressora 3D 

e consiste na adição de camadas planas superpostas de um dado material, até a construção 

completa do modelo físico, a partir de imagens digitais 3D (CARVALHO et al., 2006). Como a 

prototipagem rápida possui facilidade para produção de peças complexas e é de extrema 

importância à dosimetria nas MOV e SEO decidiu-se analisar se as impressoras 3D poderiam 

reproduzir as trabéculas ósseas com características necessarias para serem utilizadas em 

fantomas físicos. 

O objetivo geral deste trabalho é construir fisicamente o protótipo das trabéculas ósseas 

do fêmur a partir dos dados já obtidos pelos membros do Grupo de Dosimetria Numérica 

(GDN), de Recife, PE, Brasil. Analisando assim, a capacidades das impressoras 3D disponíveis 
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no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) – campus Recife 

para a produção de fantomas físicos.   

2. Materiais e Métodos  

2.1. Construção do modelo pela impressora 3D 

Para a produção física das trabéculas foram utilizadas duas impressoras 3D localizadas 

no IFPE campus Recife: A CubeX Duo, no LDN, e Uprint SE com placa de impressão 200 X 

150 X 150 mm
3
, no laboratório Projeto Vitae. As impressoras 3D disponíveis para o projeto 

utilizam o método Deposição de Material Fundido (FDM). Nesse método o material vem em 

forma de filamento no estado sólido. Durante o processo de impressão o material é aquecido 

ficando num estado pastoso e, então, é depositado na plataforma, ou na camada anterior já 

impressa, de acordo com a geometria da peça. Esse processo é repetido até a peça está formada 

(VOLPATO, 2006). 

A CubeX Duo utilizar dois termoplástico como material, tanto usado para produção da 

peça como para suporte com 16 cores diferente. São eles: a resina polilactida ABS e o 

copolímero PLA, densidades de 1,2g/cm
3 
e 1,05g/cm

3
, respectivamente (3D SYSTEM, 2013). 

A impressora Uprint SE utiliza somente o termoplástico ABSplu na cor marfim para 

produção da peça e para suporte o material SST (Soluble Support Technology) que se dissolve 

numa solução aquosa com Soluble Concentrate, composto alcalino com base no NaOH 

(SISGRAPH,2010) 

Seguem os passos necessários para que seja possível a produção física das trabéculas 

ósseas. 

2.2. Obter o modelo 3D 

Os modelos 3D utilizado no trabalho já estavam sobre posse do GDN. Foram usados 

duas pilhas de imagens da região trabécula do fêmur já submetidas a técnicas de processamento 

de imagens digitais para eliminação de ruídos, aumento de contraste, corte no formato de 

paralelepípedos com dimensões de 160 colunas, 60 linhas, e 160 fatias e no formato SGI. O 

arquivo Femur_OR são imagens de microtomografia computadorizada da parte trabecular do 

fêmur extraído de um esqueleto feminino com idade de 30 anos. Enquanto o bloco Femur_NT 

são trabéculas ósseas construído sinteticamente utilizando software MonteCarlo (Figura 1)   

Para os arquivos poderem ser interpretados pelas impressoras 3D precisam ser 

convertido para o formato padrão das maquinas de prototipagem rápida: O formato STL 

(Stereolitography).  
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Figura 1 – Trabeculas do Femur_OR e Fermur_NT, respectivamente 

Fonte: LIMA FILHO, 2014 

2.3. Exportar o arquivo para o formato lido pela software da impressora 3D 

O formato STL, segmenta a superfície do modelo 3D em partes menos complexa, 

formando no final uma malha triangular sobre a superfície do objeto (SILVA, 2006). Para obter 

o arquivo STL existem varias maneiras. Como as pilhas de imagens encontravam-se no formato 

SGi (Simulações Gráficas Interativas; este é o tipo de arquivo binário similar ao raw, 

comumente usados para armazenamento imagens de 8 bits) é necessário a conversão usando o 

software de código aberto Fiji (http://fiji.sc/Downloads). Na sequencia é descrito a conversão da 

pilha de imagens do Femur_ NT, do mesmo modo foi convertido Femur_OR. Todas as imagens 

apresentadas neste capítulo foram feitas no software livre Fiji.  

O Fiji trata o SGI como um arquivo Raw.  Para visualizar o arquivo deve-se ir em File 

Import  Raw. Antes de converter o arquivo deve-se obsevar se o arquivo é binário. Caso 

contrário, deve-se ir em Process  Binary  Make Binary.  No caso dos arquivos utilizados 

nesse trabalho não é necessário. Depois que o arquivo estiver aberto, e em binário, os seguintes 

passos devem ser seguidos 

1. Plugins  3D Viewer (Irá abrir uma nova janela, ImageJ 3D Viewer); 

Obs.: os próximos passos devem ser feito na janela ImageJ 3D Viewer. 

2. Edit  Display as  Surface; 

3. File  Export surfaces  STL binary ou ASCII; 

4. Conversão Terminada. 

Antes de começa a produção das trabéculas é necessário fazer algumas alterações na 

peça para que a impressão seja bem sucedida. Essas alterações são feitas nos sistemas CAM 

(Computer Aided Manufacturing). 

2.4. Transferir o arquivo para o sistema CAM 

http://fiji.sc/Downloads
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O sistema CAM são softwares desenvolvidos para auxiliar a impressora 3D 

(FIGUEIRA 2002/2003). Esses softwares disponibilizam ferramentas e informações sobre a 

peça a ser produzida. Uprint SE e a CubeX Duo possuem sistemas CAM diferentes, são os 

softwares CatalystEX e CubeX, respectivamente.  Nos dois softwares as trabéculas sofreram 

alterações como a diminuiçao de 20% do volume do arquivo original, adicionou o material de 

suporte e/ou de jangada. Em seguida cada peça deve que ser rotacionada para que se gaste o 

mínimo de material de suporte. No caso do software CubeX o projetista deve determinar qual o 

material e a cor que vai ser usada para produzir a peça além de possui uma etapa extra que 

converte o arquivo para o formato *.cubex, único lido pela impressora CubeX Duo que obtém 

os arquivos através de um pendrive. Enquanto a UprintSE recebe as informaçõe diretamente do 

computador. Após fazer as alterações necessarias as trabeculas estão prontas para serem 

impressas. Na sequência são apresentados os resultados divididos em duas partes: conversões 

das imagens dos ossos trabeculares e analise das trabéculas ósseas produzidas fisicamente. 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Conversões das imagens  

A conversão do método descrito, visualmente ocorreu sem alterações significativas na 

estrutura do objeto, caso seja encontrado erros na geometria da peça é corrigidos 

automaticamente pelo sistema CAM (Figura 2).  

 

Figura 2 – Trabéculas ósseas do Femur_OR e Fermur_NT, respectivamente, depois da conversão.  

Fonte: Imagem produzida no software CubeX 

 

3.2. Biomodelos da trabéculas 

Na impressora CubeX Duo foi realizado varias impressões alternando-os entre o ABS e 

o PLA, e foi observado que no caso das trabéculas o ABS é o melhor material para suporte. 
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Como não se tem um método para dissolver o ABS as trabéculas perde grande parte da sua 

porosidade mudando assim a geometria da peça (Figura 3).  

             

                                 (I)                                               (II) 

Figura 3 - Trabéculas ósseas do (I) Femur_ NT e (II) Femur_OR produzido pela CubeX DUO 

As trabéculas produzidas na UprintSE manterão a semelhança estética com as 

trabéculas ósseas observadas computacionalmente pós dissolver o material de suporte. No caso 

do Femur_OR por possuir muitas partes soltas no espaço o protótipo se fragmentou, uma 

solução possível seria a produção da parte trabécula juntamente com a parte cortical do osso 

(Figura 4).  

    

   (I)                                                      (II) 

Figura 4 – Trábeculas ósseas do (I) Femur_ NT e (II) Femur_OR produzido pela UprintSE  

4. Conclusões 

Em relação as trabéculas ósseas produzidas, as duas impressoras 3D foram consideradas 

invalidas para produção de trabéculas ósseas para utilizar em fantomas físicos, no geral, por 

possuírem a densidade muito inferior ao tecido real. Mas podem ser usadas para adquirir 

trabéculas ósseas para fantomas computacionais através de imagens micro-CT com contraste 

para diferenciar os materiais do ar.  
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Concluiu-se, também, que para utilizar a prototipagem rápida na produção de trabéculas 

ósseas com características necessárias para utilizar em fantomas físicos é necessária uma 

impressora 3D que utilize uma grande gama de material com densidades variadas e semelhantes 

ao tecido simulado e o material de suporte deve ser solúvel. Depende também do grau de 

resolução, bem como das informações contidas no arquivo STL após a conversão do arquivo 

SGI. 
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RESUMO 

O atual panorama dos resíduos sólidos no Brasil está distante de ser aceitável. A 

aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ocorrida em 2010, apenas confirma a 

necessidade de ações efetivas na gestão desses materiais. Para possibilitar a criação de medidas 

eficazes é preciso que se conheça a presente situação. Partindo desta premissa, o presente estudo 

visa a obtenção de diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no IFPE – Campus Recife. O 

projeto foi realizado em duas principais etapas que foram desenvolvidas simultaneamente, 

investigação através de entrevistas e visitas aos principais setores geradores, e análise 

gravimétrica dos resíduos gerados nos principais blocos do Campus. Durante todo o estudo, foi 

possível perceber a ausência completa de um plano de gerenciamento ou algo que norteasse as 

ações. Ao mesmo tempo, também foi perceptível a possibilidade de implantação de um plano 

simples, uma vez que os resíduos gerados não diferem muito dos resíduos domésticos. Dessa 

forma, o que se conclui através desta pesquisa é uma situação atual que não condiz com a 

legislação ou com os princípios da sustentabilidade, mas que pode ser revertida com a 

elaboração de um plano norteador e a investida na educação ambiental em meio a comunidade 

acadêmica. 

Palavras-chave: composição gravimétrica; gerenciamento; PNRS; resíduos 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo o panorama da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), no de ano 2013, o crescimento da geração de resíduos excede 

a taxa de crescimento populacional. Das 76.387.200 toneladas de resíduos gerados no referido 

ano 69.064.935t foram coletadas. Porém, diariamente, cerca de 79 mil toneladas seguem para 

lixões ou aterros controlados, ambos inadequados do ponto de vista ambiental. 

Dentre as ações tomadas em prol do melhoramento da situação dos resíduos sólidos, 

está a lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que, como consta no Art. 1
o
, institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, que visa organizar a forma como o país trata os resíduos. Desta 

forma, o presente estudo está sendo desenvolvido com o propósito de subsidiar ações voltadas 

para a sustentabilidade. A caracterização desses resíduos, associada a uma investigação sobre 
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seu destino e gerenciamento, auxilia no aperfeiçoamento das medidas que, atualmente, são 

tomadas no Campus, permitindo que se enquadrem nas definições da sustentabilidade. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

A realização do diagnóstico dos resíduos sólidos gerados se deu através de uma análise 

qualitativa e quantitativa desses resíduos além de uma investigação entre os diversos setores do 

Campus sobre a forma como o Instituto lida com esse material. 

Em função da limitação da mão de obra e recursos disponíveis, delimitou-se a pesquisa 

aos blocos A, B e laboratórios do curso de química. Foram coletados resíduos produzidos dos 

blocos A e B nos dias de segunda, quarta e sexta-feira e dos laboratórios de química nos dias de 

quarta-feira, todos no período matutino durante 6 meses. Após coletados, os resíduos foram 

pesados utilizando-se uma balança FILIZOLA com capacidade de 30kg e precisão de 0,01 kg. A 

partir de então, 5 kg dos resíduos coletados eram separados para que fosse feita a determinação 

da composição gravimétrica. 

Como técnica de amostragem, foi escolhido o método de quarteamento, baseando-se na 

NBR 10.007/2004 da ABNT. As amostras de 5kg foram despejadas em uma lona com 6m² e em 

seguida revolvidas para homogeneizar o material. A partir de então, os resíduos foram divididos 

em 4 quadrantes. Dos quadrantes, dois opostos eram descartados e o processo era refeito com os 

restantes a fim de obter uma amostra de 1,25kg. Após a obtenção das amostras para a análise, os 

resíduos foram triados considerando-se os seguintes materiais: orgânico, papel, papelão, 

plástico, têxtil, vidro, embalagem cartonada, alumínio, metal ferroso, rejeito, resíduos perigosos 

e madeira. Em seguida os materiais foram pesados individualmente, calculando-se 

posteriormente suas porcentagens. 

Também foi feita uma investigação, através de visitação in loco e entrevistas, em meio 

aos setores. Nesse processo foram abordados tópicos como: tipos de resíduos gerados, 

gerenciamento dos resíduos, forma de trabalho da equipe de limpeza, resíduos perigosos e 

destinação final dos resíduos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através de análises qualitativa e quantitativa, foi possível identificar a variação dos tipos e da 

quantidade de resíduos gerados nos dois principais blocos do Campus e nos laboratórios de 

química. A geração per capita obtida para o bloco A foi de 0,056kg, para o B foi de 0,007kg. A 

baixa geração no bloco B pode ser explicada uma vez que quase metade desses materiais é 

plástico, como veremos na figura 1. Em termos de gravimetria, o plástico não é tão percebido 

quanto em termos de volume.  
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Figura 1. Composição gravimétrica dos resíduos no bloco A, B e laboratórios de química 

Por neles serem desenvolvidas atividades distintas, os dois blocos apresentam 

diferenças significativas nos tipos e no volume dos resíduos gerados. Percebe-se a maior 

geração de papel e papelão no bloco A, devido à larga utilização desses materiais nos setores 

administrativos, e a presença de resíduos perigosos, isso porque neste bloco funcionam os 

cursos de eletrônica e eletrotécnica. 

Nos laboratórios de química, cerca de 88% dos resíduos foram considerados rejeitos, ou 

seja, materiais que serão descartados.  

Atualmente, o campus não possui um plano de gerenciamento, como exige a legislação. 

As ações voltadas para os resíduos são feitas ainda de forma aleatória. Alguns materiais 

conseguem ser reciclados, como os papéis gerados na gráfica. Outros são descartados de 

maneira incorreta, como os resíduos perigosos também gerados na gráfica. Há alguns anos foi 

implantado um sistema de coleta seletiva, que, por falta de planejamento ainda não funciona 

como deveria. 
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De qualquer maneira, todos os resíduos gerados que não são reciclados, reutilizados ou 

doados são coletados pela Emlurb - PE ou pela SANEAPE, que encaminham o material a aterro 

de classe II licenciado. 

4. CONCLUSÕES 

Através dos dados obtidos, torna-se clara a capacidade que o Instituto possui de dar 

muitas outras destinações aos seus resíduos e não os enviar apenas aos aterros e lixões. Os 

resíduos gerados são, em sua grande parte, recicláveis. Se, no bloco A, por exemplo, todos os 

resíduos fossem separados corretamente, cerca de 88% deles não seria inutilizado. Ainda no 

bloco A, foi possível perceber uma geração de resíduos perigosos, que poderiam ter um destino 

diferente se ao menos houvesse separação através de lixeiras próprias. Quanto ao orgânico, que 

constitui um grande problema quando misturado aos demais resíduos, o campus Recife poderia 

acondiciona-los em recipientes separados e seguir o exemplo de outros campi, como o campus 

Salgueiro, em Pernambuco, e o campus Uberaba, em Minas Gerais. Ambos possuem um pátio 

de compostagem dentro do Instituto. Assim seria possível não só dar uma destinação adequada a 

esse tipo de resíduo, como também diminuir os problemas por eles causados quando misturados 

aos resíduos passíveis de reciclagem ou reutilização. 

O gerenciamento adequado dos resíduos em uma instituição de ensino traz muito mais 

do que ganhos ambientais ou adequação às leis. É mostrar a todos que fazem parte da 

comunidade acadêmica a importância e os benefícios quando os resíduos são tratados de forma 

ambientalmente correta. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é investigar a atividade catalítica de um composto conhecido 

como Basolite® C300, nas reações de esterificação e transesterificação. A reação de 

esterificação teve como material de partida o ácido palmítico que foi misturado ao metanol para 

a formação do palmitato de metila. A reação foi efetuada à cerca de 60˚C com um tempo de 

reação inicial de 24h. A separação da Basolite® C300 é possível por centrifugação, permitindo 

a recuperação da mesma. A mistura reacional foi extraída após lavagem com água e adição de 

hexano, o produto obtido foi analisado em ressonância magnética nuclear de próton. O resultado 

indicou a conversão de 46,7% do ácido palmítico. Diante deste resultado pretende-se otimizar a 

reação estudando-se o efeito das quantidades de catalizador e tempo de reação.  

Palavras–chave: basolite; biodiesel; catálise; esterificação; transesterificação;  

1. Introdução 

Diante de um possível cenário de escassez energética, e necessidade de preservação 

ambiental, cresceu o interesse por fontes alternativas de combustíveis renováveis. O biodiesel é 

apresentado nesse momento como uma proposta viável, é constituído de uma mistura de ésteres 

alquílicos de ácidos graxos, produzido por transesterificação de óleos vegetais e gorduras 

animais com um álcool, geralmente de cadeia curta para que as propriedades físicas e químicas 

se aproximem das do diesel de petróleo. Óleos com alto teor de acidez, acima de 0,5% segundo 

estudos de ARAÚJO et al. (2012) e MARCHETTI et al. (2007), já não são adequados para as 

reações usuais de transesterificação com catalisadores alcalinos devido a formação de sabão. 

Pesquisadores vem estudado diferentes tipos de catalisadores como, por exemplo, 

catalisadores enzimáticos por LAI et al. (2012), catalisadores orgânicos por YAO et al. (2010) e 

catalisadores inorgânicos por RAMADHAS et al. (2005). Estes estudos revelam características 
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ideais para sua escolha, como o seu estado físico, havendo preferência para os sólidos, como 

zeólitos, sílicas mesoporosas e óxidos metálicos, segundo F. LEE et al. (2014), já que ao fim da 

reação é possível fácil recuperação do catalisador. Além da recuperação facilitada pelo estado 

físico, estes podem em alguns casos ser reutilizados em alguns ciclos sucessivos sem 

necessidade de reativação. 

O composto utilizado neste trabalho como sugestão de catalisador é uma MOF (metal 

organic framework), conhecida comercialmente como Basolite® C300 que é uma estrutura 

porosa formada pela união de um metal com um Benzeno Tricaboxilato (BTC), que gera uma 

estrutura porosa com 1.500 a 2.100 m2/g. Pretende-se identificar sua atividade catalítica tanto 

nas reações de esterificação quanto transesterificação, e em seguida otimizar os resultados. 

2. Materiais e Métodos  

Foram realizadas as reações de esterificação do ácido palmítico nesta etapa do trabalho, 

primeiramente foi feita a reação com tempo longo para se ter certeza da atividade catalítica do 

material estudado conforme o procedimento a seguir: 

A um balão de fundo redondo de 250 ml foram transferidos 6,1g de ácido palmítico 

(23,8 mmol), em seguida foram adicionados, em uma razão molar de 6:1, 4,6 mL de Metanol, 

cerca de (143,8 mmol). A Basolite
®
 C300 foi adicionada (1% em relação à massa de ácido 

palmítico, 0,061g). Após a mistura ter atingido 60ºC, essa suspensão permaneceu sob agitação a 

60ºC, por 24 horas. Após o tempo de reação, transferiu-se toda mistura para um funil, onde se 

adicionou 10 mL de n-hexano, e esperou-se 24 horas. Após o tempo de decantação observou-se 

a formação de três fases. A fase superior foi removida, filtrada e foi enviada para o rota-

evaporador, a fim de se retirar o solvente. Após a remoção do solvente da mistura obteve-se um 

sólido branco. O sólido obtido foi analisado em ressonância magnética nuclear de próton 

(RMN
1
H). 

3. Resultados e Discussão 

A reação de esterificação do ácido palmítico com metanol catalisada pela Basolite
®
 

C300 forneceu um sólido branco com ponto de fusão iniciando em 32-35˚C, que corresponde à 

temperatura de fusão do palmitato metila. A presença de sólido em temperatura acima de 35˚C 

indica existência do ácido palmítico já que este possui ponto de fusão entre 60˚C e 62˚C (lit.). A 

análise de RMN
1
H (fig.1) do material mostra um sinal com deslocamento característico do 

grupo metila (–CH3) em 4,8 ppm. Este sinal é um singleto conforme esperado. O sinal em 2,5 

ppm corresponde ao grupo metileno (–CH2–) ligado à carbonila, este sinal aparece tanto no 

éster quanto no ácido. Ele se apresenta como um tripleto como esperado.  
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A integração das áreas dos picos mostra uma relação de 3:4,8 (metila:metileno), quando 

a proporção esperada é de 3:2. Isso indica que existe um excesso de hidrogênios no grupo 

metileno, confirmando que ainda há ácido palmítico na mistura reacional. De acordo com as 

proporções observadas, pode-se chegar à razão molar de 1,14:1 (ácido:éster). Para tal resultado 

utilizou-se a seguinte relação para o o grupo metileno:  

(XT – XE)/ XE 

XT = n˚ de prótons totais 

XE =n˚ de prótons correspondentes ao éster 

com esta proporção pode-se dizer que houve uma conversão de 46,7% do ácido palmítico 

catalizado pela Basolite
®
 C300 na esterificação.  

 

 
 

 

A basolite foi utilizada numa proporção de 2% em base de massa de ácido palmítico, e 

também não houve etapa de ativação de catalisador pala eliminação de água adsorvida caso 

exista. Desta foram novos testes devem ser ser realizados com variação das condições para uma 

otimização da reação. 

A remoção do catalisador do meio reacional é um fator importante, pois neste caso foi 

possível a remoção por centrifugação minimizando perdas de material e permitindo uma boa 

recuperação possibilitando reutilização do mesmo para investigar se a sua atividade permanece 

por mais de ciclo de uso. 

4. Conclusões 

A Basolite® C300 mostrou atividade catalítica na reação de esterificação com o ácido 

palmítico, apresentando facilidade de recuperação, que é importante para as aplicações 

Figura 3. Espectro de RMN1H do produto obtido da esterificação do ácido palmítico 

catalisada por Basolite® C300. 
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industriais de produção. O material foi acrescentado à reação sem tratamento prévio de ativação, 

com rendimentos razoáveis podendo ser melhorado caso a ativação melhore as condições de 

catálise. Com este resultado espera-se obter futuramente aumento de rendimento com mudanças 

nas condições reacionais, variando-se a porcentagem de catalisador e a temperatura de ativação 

do mesmo. Estes estudos encontram-se em andamento no grupo de pesquisa. 
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RESUMO 

Esta pesquisa visou a análise numérica dos trocadores de calor de tubo duplo e casco e 

tubo, a fim de que estes sejam entendidos do ponto de vista energético, objetivando fazer 
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melhoras de rendimento deste para uma aplicação industrial. Assim, os trocadores de calor 

foram bem entendidos e seus tipos aplicados adequadamente, melhorando a eficiência 

energética dos sistemas em utilização. Para isso, utilizou-se uma bancada didática de trocadores 

de calor com alimentação de água fria e quente a fim de analisar as trocas térmicas nesses 

sistemas. Através dessa bancada e utilizando o software EES (Engineering Equation Solver) 

foram obtidos resultados bem satisfatórios com altos pontos de eficiência e parâmetros bem 

ajustados, podendo assim dizer que estes podem ser utilizados industrialmente sem prejuízos 

financeiros e energéticos. 

Palavras–chave: aplicações industriais, eficiência energética, trocadores de calor   

1. Introdução 

Os trocadores de calor são equipamentos utilizados para fazer transferência de energia 

entre dois fluidos que estão a diferentes temperaturas. Esses equipamentos se fazem presentes 

em grande escala no setor industrial, em sistemas de ar condicionado residenciais, processos 

químicos e até na produção de energia elétrica em centrais termoelétricas.  

Quando se fala em trocadores de calor, deve-se levar em consideração os recursos 

energéticos. A busca pelo melhor aproveitamento dos recursos energéticos é um grande 

problema que ainda tem sido enfrentado no Brasil. Por isso, há a necessidade de se encontrar 

sistemas que operem com grande eficiência energética, reaproveitando os rejeitos energéticos e 

gerar outro tipo de energia, que neste caso é a energia térmica através dos trocadores de calor. 

Dessa forma, este projeto visa realizar um estudo sobre esses trocadores (tubo duplo e 

casco e tubo) a fim de fazer uma análise energética através de um levantamento teórico-

experimental de parâmetros como fluidos de trabalho, temperatura, área de troca térmica, que 

possibilitem caracterizar o comportamento energético em função das condições de operação. 

Esse estudo visa também otimizar alguns parâmetros verificando sua influência no desempenho 

energético destes. Com isso, busca-se encontrar trocadores mais compactos e eficientes, com 

bom aproveitamento energético. Inicialmente, será realizada apenas uma análise experimental 

através da variação de vazão dos fluidos quente e frio. Posteriormente, após a obtenção dos 

dados supracitados, estes serão analisados numericamente através do software EES 

(Engineering Equation Solver) com o objetivo de avaliar a influência dos parâmetros 

operacionais dos trocadores em estudo, tais como: a vazão dos fluidos quente e frio e sua 

influência no comportamento energético dos trocadores de calor. A partir disso, será possível 

avaliar a eficiência energética destes trocadores.  

2. Materiais e Métodos  
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Para realizar as medições com os trocadores de calor (tubo duplo e casco e tubo), 

utilizou-se uma bancada didática com alimentação elétrica adequada. Esta bancada possui dois 

circuitos de água (quente e fria), tendo cada um destes um sensor de vazão para medir e 

apresentar a vazão. As vazões utilizadas variam de 0,25 em 0,25 l/min, em que as de água 

quente estão na faixa de 0 a 4,5 l/min e de água fria de 0,25 a 2,5 l/min.  

Ao iniciar as medições, colocava-se o trocador de calor desejado na bancada, prendia-o 

com quatro parafusos, conectava-se os tubos flexíveis nas posições corretas para o sentido de 

fluxo desejado (paralelo ou contra-fluxo) e colocava-se os termopares nos soquetes 

correspondentes. Após isso, alimentava-se a bancada eletricamente, abria a alimentação de água 

para a bancada e pressionava o botão para encher o reservatório. Com o tanque cheio, 

combinava-se as vazões através das reguladoras de vazão, ajustava a temperatura de 50ºC no 

CLP para a água no interior do tanque e esperava-se atingir o equilíbrio para, assim, obter os 

valores corretos das temperaturas expostas no parágrafo anterior, mostradas num visor.Assim, 

com todos os valores obtidos, deve-se atentar para as incertezas que aparecem, as quais devem 

ser 0,05, que é metade da menor unidade de medida. 

Já na análise numérica, foi utilizado o software EES (Engineering Equation Solver) para 

obtenção dos dados numéricos. Nesta parte foram utilizadas equações de balanço de massa e 

energia dos trocadores de calor. Para realizar esta análise, foram feitas algumas considerações 

simplificadoras para desenvolver o balanço energético em questão: as trocas de calor com a 

vizinhança são desprezíveis, as válvulas de expansão são consideradas adiabáticas, a queda de 

pressão é considerada desprezível ao longo do trocador, as variações de energia cinética e 

potencial são desprezíveis, o processo total ocorre em regime permanente. Sabendo disso, o 

trabalho foi iniciado realizando o balanço de massa nos trocadores em questão. Significa dizer 

que toda a vazão mássica que entra, seja de água quente ou fria, é igual a vazão mássica que sai 

do sistema. Portanto, não há perdas nesse processo.  

Em seguida, foi realizado o balanço energético. Para balancear energeticamente, a 

equação utilizada é a seguinte: . Porém, para o caso dos 

trocadores de calor, não há energia gerada e, consequentemente, não há acumulada. Então, a 

equação final utilizada para o balanço energético é: . Isso significa que toda a 

energia que entra no sistema, seja ele de água quente ou fria, é igual a energia que sai desse 

sistema. Portanto, não há perdas nesse processo energético. 
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Obtidos os resultados dos processos acima, o passo seguinte foi aplicar algumas 

equações características dos trocadores de calor. Assim, foi calculada a quantidade de calor de 

cada sistema através da seguinte equação:  

Q = m * (h saída – h entrada), onde m é a vazão mássica e h é a entalpia de entrada ou 

de saída do sistema. Essa entalpia é calculada levando em consideração o fluido, que é a água, a 

temperatura e a pressão do sistema. A pressão foi fixada em 200 kPa, conforme indicado no 

manual da bancada dos trocadores. 

Sabendo da quantidade de calor de cada sistema, foi realizado o cálculo do coeficiente 

global de transferência de calor (U) através da equação: 

onde A é a área de troca térmica, que para ambos os trocadores é 0,02 

m², e ΔTlm é um coeficiente obtido através da equação: 

, onde T é a temperatura de entrada e saída dos 

fluidos quente e frio. 

Com todos esses resultados, foi avaliado o rendimento, que nada mais é do que a 

quantificação da eficiência energética dos trocadores de calor estudados.  

3. Resultados e Discussão 

Com a análise experimental, foram obtidas temperaturas dos fluidos quente e frio de 

acordo com a variação de vazão. Com isso, foram feitos gráficos quue confirmam que a 

temperatura de entrada do fluido quente tende a temperatura configurada no CLP. Quanto mais 

alta a vazão, mais rapidamente foi atingida a temperatura de equilíbrio, pois a transferência de 

calor por convecção aumenta com a velocidade do fluido. E também confirmando que as 

temperaturas do fluido frio, estas se comportaram com variação em torno de 30 a 40°C. 

Com a análise numérica, a pressão é constante e vale 200 kPa, assim como área de troca 

térmica para ambos os trocadores, que equivale a 0,02 m². Dessa forma, após a realização dos 

dos cálculos detalhados na metodologia, obtivemos o seguintes gráficos de variação da 

quantidade de calor dos sistemas e do coeficiente de rendimento destes. Para isso foi fixada a 

vazão de fluido frio enquanto variava-se a de fluido quente, como na análise experimental. E 

obtivemos resultados em gráficos que nos mostraram que, para ambos os trocadores, a variação 

da quantidade de calor do fluido quente diminui a medida que a do fluido frio aumenta. Assim, 
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confirmamos que o fluido quente está cedendo calor ao fluido frio, realizando uma troca 

térmica. E também que os trocadores estão funcionando com alta eficiência energética. 

4. Conclusões 

Ao observar os resultados experimentais, pode-se concluir que alguns objetivos 

esperados foram atingidos. Além disso, os equipamentos utilizados funcionaram perfeitamente, 

não havendo paradas não-programadas nem problemas que causassem medições incorretas.  

Já a respeito dos resultados numéricos, conclui-se que os trocadores de calor estudados 

estão realizando a troca térmica de forma eficiente, com bons níves de rendimento. Com isso, as 

aplicações destes trocadores na indústria serão bem-sucedidas. 

Para os trabalhos futuros é recomendável que sejam analisados no campo industrial, 

sem a utilização de bancadas experimentais, a fim de que haja mais eficiência de resultados. 
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A disponibilidade de água é de vital importância para o bem-estar do homem e 

funcionamento dos ecossistemas terrestres. No entanto, a degradação da qualidade das águas 

tem gerado preocupações. Os rios que formam as bacias hidrográficas do Capibaribe e Ipojuca 

encontram-se poluídos por resíduos sólidos e líquidos, orgânicos e inorgânicos, industriais e 

agrícolas. Diante deste cenário, através dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), é 

possível manipular atributos georreferenciados que possibilitam a análise do comportamento 

espacial de variáveis indicadoras da qualidade da água. O objetivo da pesquisa é utilizar um SIG 

estruturado com dados socioambientais, de uso e ocupação do solo e a localização de grandes 

empreendimentos (possíveis fontes poluidoras) para avaliar a qualidade da água de corpos 

hídricos da bacia do Capibaribe e do Ipojuca, além de avaliar o Índice de Qualidade da Água 

(IQA), o Índice de Estado Trófico (IET) e a situação dos reservatórios em relação às condições 

do enquadramento através do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE). Os resultados 

do IQA e IET evidenciaram a importância da utilização do SIG como ferramenta auxiliar na 

gestão dos recursos hídricos e os resultados do ICE indicaram a desconformidade dos corpos 

hídricos em estudo em relação às metas desejáveis do enquadramento.  

Palavras–chave: Qualidade da água; bacias hidrográficas; SIG;  

1. Introdução 

A água é um recurso natural que, em vista do crescimento populacional, da urbanização, 

da industrialização e das diversas atividades humanas de uso e ocupação do solo ao longo das 

décadas, as quais refletem as vertiginosas transformações nos processos biológicos, físicos e 

químicos dos ambientes naturais, tem tornado-se ainda mais indispensável tanto em quantidade 

suficiente como em termos de qualidade adequada. Sendo assim, a disponibilidade da água 

delineia as paisagens regionais e é de vital importância para o bem-estar do homem e 

funcionamento dos ecossistemas terrestres. 

Posto isto, a degradação da qualidade das águas tem gerado preocupações. Segundo 

Almeida (2014. p.16), um dos resultados desse quadro é a escassez de água com qualidade 

adequada para potabilização e consumo humano nas grandes metrópoles, onde a maioria dos 

rios que as conglomeram encontram-se poluídos.  

Dentro desse contexto, os rios que formam as bacias hidrográficas do Capibaribe e do 

Ipojuca e que a elas nomeiam, as quais estão inseridas no estado de Pernambuco, encontram-se 

poluídas por resíduos sólidos e líquidos, orgânicos e inorgânicos, industriais e agrícolas 

(SRHE/PE, 2010).   

Uma ferramenta que auxilia no processo de tomada de decisão na gestão dos recursos 

hídricos são os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). De acordo com Cruz et al., (2010), 

por meio dos SIGs é possível manipular atributos georreferenciados de forma ágil, produzindo 
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mapas, gráficos e planilhas que possibilitam a análise do comportamento espacial de variáveis 

indicadoras da qualidade da água ao longo de uma determinada região de interesse.   

O objetivo da pesquisa, levando-se em conta as possibilidades oferecidas pelos Sistemas 

de Informações Geográficas para a análise integrada de informações espaciais, é utilizar um SIG 

estruturado com dados socioambientais, de uso e ocupação do solo e a localização de grandes 

empreendimentos licenciados (possíveis fontes potencialmente poluidoras) para avaliar a 

qualidade da água de corpos hídricos da bacia do rio Capibaribe e do rio Ipojuca, na tentativa de 

relacionar a influência de fatores antrópicos e de uso e ocupação do solo com a evolução da 

qualidade hídrica ao longo do tempo.   

A pesquisa busca também avaliar a situação de associação às condições do 

enquadramento atualmente vigente estabelecidos pela Resolução n° 357 do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA) de 2005, referente a corpos hídricos da bacia através do Índice 

de Conformidade ao Enquadramento (ICE).  

2. Materiais e Métodos  

A metodologia aplicada para desenvolvimento da presente pesquisa inclui a revisão de 

literatura e consulta a legislação ambiental, a Resolução CONAMA 357/2005, o levantamento 

dos dados e a manipulação dos mesmos em banco de dados estruturado em ambiente de Sistema 

de Informações Geográficas (SIG). Além disso, o cálculo do Índice de Conformidade ao 

Enquadramento (ICE) através de planilhas em Microsoft Excel e a elaboração de mapas 

temáticos para visualização e análise dos resultados.  

3. Resultados e Discussão 

Os corpos hídricos em estudo inseridos na bacia hidrográfica do Capibaribe 

apresentaram-se em situação desconforme ao enquadramento, com resultados mais distantes de 

atender o enquadramento desejável e isso se deve as influências antrópicas negativas no uso e 

ocupação do solo ao longo da bacia, conforme figura 1. 

Os reservatórios em estudo inseridos na bacia hidrográfica do rio Ipojuca também 

apresentaram situação desconforme em relação ao atendimento das metas desejáveis, no 

entanto, apresentou um dos reservatórios com situação de melhores condições na qualidade das 

suas águas, em comparação aos demais pontos monitorados, conforme figura 1. 

O estado de degradação das bacias se deve, principalmente, ao lançamento de efluentes 

domésticos e industriais sem o devido tratamento, pois, de acordo com FARIAS et al, (2009), o 

aumento da poluição por esgotos domésticos e industriais e as mudanças ocorridas no uso e 

ocupação do solo das bacias hidrográficas são possíveis fontes de entrada de poluentes, cujas 
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alterações precisam ser monitorados e, até mesmo, previstas, para que seus efeitos sobre a 

qualidade da água sejam minimizados. 

 

Figura 1 – Resultados do Índice de Conformidade ao Enquadramento para as bacias em estudo. Fonte: Oliveira, 2015. 

4. Conclusões 

Mediante os resultados obtidos, a aplicação do Índice de Conformidade ao 

Enquadramento para avaliação da qualidade de corpos hídricos das bacias em estudo, 

apresentou os resultados do monitoramento sistemático da qualidade da água de forma 

simplificada, através do auxílio de ferramentas em ambiente SIG. 

A visualização dos resultados através de mapas temáticos elaborados através de um SIG 

significou uma melhor facilidade de manipulação dos dados que se têm disponível e a 

transformação desses dados em informações relevantes, visto que, no Brasil ainda existe uma 

grande carência de dados, falta de manipulação adequada e falha no monitoramento, 

imprescindíveis para a compreensão da dinâmica do ambiente como um todo.  
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RESUMO 

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 e deformações plásticas é uma das grandes preocupações 

dos segmentos industriais que utilizam a soldagem como meio para união de materiais. Esse 

trabalho tem como base analisar uma soldagem MIG (Metal Inert Gas) em junta de topo, com 

material de adição, na liga de alumínio AA5056. Através do software comercial Abaqus, que 

utiliza o método dos elementos finitos (MEF), juntamente com a fonte de calor proposta por 

Goldak, para a modelização do aporte térmico, pode-se prever o campo de temperatura e ciclo 

térmico na placa. 

Palavras–chave: campo de temperatura, ciclo térmico, processo MIG 
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1. Introdução 

Dentre os métodos de união de placas metálicas, a soldagem é o processo industrial 

mais importante para fabricação e recuperação de peças, equipamentos e estruturas, esse 

procedimento está inserido em várias atividades industriais e já são conhecidos mais de 50 

processos diferentes de soldagem. 

Entre os processos de soldagem está o MIG (Metal Inerte Gás), um processo que visa a 

coalescência entre dois materiais pelo aquecimento e fusão da área a ser unida a partir de um 

arco elétrico entre um eletrodo não revestido (arame) consumível e a peça.   

É de extrema importância para as indústrias conhecer o campo da temperatura na peça, 

transmitindo a evolução térmica durante o processo de soldagem. A fonte de calor, que descreve 

a distribuição do calor na placa, juntamente com o MEF (Método dos Elementos Finitos), que 

calcula essa quantidade de calor, a partir de equações diferenciais, pode-se entender esse avanço 

térmico e, posteriormente, o conhecimento das transformações metalúrgicas. 

2. Materiais e Métodos  

A simulação de soldagem foi feita pelo o processo MIG com 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).  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. Através da técnica 

elemento morto, elemento nascido, foi simulado o deslocamento do material de adição em 

função do tempo.  A duração da soldagem foi de 30 s. 
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Figura 1 - Fonte de calor proposta por GOLDAK (GUIMARÃES, 2010) 

A placa a ser utilizado na soldagem é a liga de alumínio AA 5056 e para a 

caracterização da composição química deste, foi usada a espectroscopia de fluorescência de 

raios X (FRX), como mostra a Tabela 1. A peça foi dimensionada com 100 mm de 

comprimento, 50 mm de largura e 1/8” de espessura, dividida em elementos do tipo DC3D8, 

contínuos e 3D, de formulação linear no qual, cada um possui 8 nós, onde a malha na Zona 

Termicamente Afetada (ZTA) foi mais refinada, propondo uma maior precisão nas variações 

térmicas durante a soldagem. 

 

Tabela1– Composição Química do Alumínio AA 5056. 

Mg Si Ti Cr Mn Fe 

6,04 0,11 0,02 0,07 0,45 0,49 

Além de dimensionar a placa também foram levadas em consideração as propriedades 

termo físicas do alumínio AA 5056: calor específico (cρ), Equação 1,  massa específica (ρ), 

Equação 2, e condutividade térmica (k), Equação 3, em função da temperatura. Levou-se em 

consideração a temperatura solidus e liquidus, 568°C e 638 °C, respectivamente, e calor latente 

de 400.000 kJ/kg. Para as condições de contorno térmicas foram consideradas as trocas de 

convecção e radiação, a temperatura ambiente foi considerada 24 °C, a emissividade 0,08 e a 

constante de Stefan-Boltzmann 5,67x10-8 W/m2K4.  

                                                                          (1) 

       (2) 

                                                                            (3) 

3. Resultados e Discussão 

A duração da simulação de soldagem foi de 30s e a evolução do campo de temperatura é 

mostrada na Figura 2. 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 71 

 

 

 

 

Figura 2 - Evolução da temperatura no tempo de 15 s 

A partir do campo de temperatura, pode-se traçar um gráfico que mostra o avanço dessa 

temperatura em função do tempo para um ponto considerado, o ciclo térmico de soldagem. A 

Figuras 3 mostra o ciclo térmico de um ponto à 5 mm do cordão de solda até a sua extremidade. 

 

Figura 3 – ciclo térmico no ponto de 5 mm 

A evolução do campo de temperatura numa junta soldada é influenciada pelos 

parâmetros de soldagem (aporte térmico), pelos parâmetros da fonte de calor, pelas propriedades 

termo Físicas do material e pela velocidade de soldagem. Quanto maior o aporte térmico, maior 

a zona termicamente afetada (ZTA) e quanto maior a velocidade de soldagem, menor a ZTA e, 
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consequentemente, menor os valores do campo de temperatura na placa. A temperatura máxima 

alcançada na simulação, indicada na imagem pela cor vermelha, foi de 1953 ºc, na qual, não 

ultrapassou a temperatura de vaporização do alumínio. Já a região e a temperatura que 

delimitam a ZTA estão representadas pela cor verde, como mostrado na Figura 2. 

Analisando os gráficos constata-se que à medida que a tocha vai passando pelo ponto 

desejado sua temperatura aumenta em relação ao tempo e quando atingida a temperatura de 

pico, ou seja, quando a tocha passa pelo ponto, ocorre o resfriamento da placa, caracterizando a 

curva de resfriamento, onde a temperatura diminui em relação ao tempo até atingir a 

temperatura ambiente e estabilizar. 

Para a curva de ciclo térmico, a temperatura de pico do ponto de 5mm foi de 1041 °C. 

4. Conclusões 

Sabendo-se a evolução do campo de temperatura pôde-se esboçar o gráfico de ciclo 

térmico e, com essa curva, percebeu-se que quanto mais afastado do cordão de solda menor a 

temperatura de pico e que à medida que a tocha vai passando ocorre uma variação de incidência 

de calor na placa. Com esse gráfico pode-se, posteriormente, estudar as transformações 

metalúrgicas ocorridas durante essa mudança de temperatura e também as mudanças 

microestruturais da placa durante a soldagem. 
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RESUMO 

O projeto está voltado para a criação de uma ferramenta de educação para o ensino a 

distância utilizando a plataforma Android e o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, com o 

intuito de disponibilizar uma nova tecnologia para o ensino a distância do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Com o crescente uso das tecnologias móveis 

não apenas no Brasil, viu-se a oportunidade de levar conhecimento aos alunos do IFPE que 

cursam a modalidade à distância não apenas com o uso de computadores e notebooks, mas 

também com o uso de smartphones e outros tipos de tecnologias como, por exemplo, tablets. 

Palavras–chave: android; moodle; EaD; IFPE 

1. Introdução 

A educação a distância vem crescendo rapidamente em todo o mundo. Incentivados 

pelas possibilidades decorrentes das novas tecnologias da informação e das comunicações, cada 

vez mais cidadãos e instituições vêem nessa forma de educação um meio de democratizar o 

acesso ao conhecimento. 

O ensino convencional é o nível de ensino onde professores e alunos se encontram em 

local específico e em horário determinado. A modalidade de ensino a distância é um processo de 

ensino-aprendizagem que busca oportunizar ao aluno um aprendizado independente, auxiliado 

na maioria das vezes por intermédio das tecnologias (internet, wiki, fórum, chat, 

videoconferência), onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente, 

descrito por Moran. 

Um dos motivos que impulsiona o desenvolvimento de ferramentas para o ensino a 

distância é o crescimento e ampliação das redes de telecomunicações em todo Brasil, a 

proporção de internautas subiu de 49,2% para 50,1% entre 2012 e 2013,segundo dados do 

IBGE, 75,5% da população no Brasil tem celular, como forma de massificar o acesso a internet 

em nosso país o governo federal criou o plano nacional de banda larga aumentando o acesso a 

internet de banda larga no país, principalmente nas regiões mais carentes. 
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Com o crescente uso das tecnologias moveis e a necessidade do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) a esta modalidade de ensino a distância, 

surgiu à necessidade de desenvolver uma ferramenta que auxiliasse nos cursos a distância da 

instituição, utilizamos a plataforma moodle já utilizada na instituição como ponto de partida e 

estamos desenvolvendo varias funcionalidades na aplicação Android para acessar o moodle 

através de dispositivos móveis. 

2. Materiais e Métodos 

No início do projeto fizemos uma verificação bibliográfica sobre as técnicas e 

ferramentas existentes na área de educação voltada para a modalidade de educação à distância. 

Após essa verificação, com um estudo mais aprofundado conseguimos compreender quais as 

principais ferramentas que auxiliam a EaD e quais são as principais técnicas utilizadas para 

atingir o objetivo. 

Em outra etapa, questionários e entrevistas foram aplicados com profissionais 

especializados da área de pedagogia da EaD, além dos pedagogos, professores e tutores da 

educação à distância do IFPE que participaram do levantamento de dados. 

A partir dos dados obtidos nos questionários e entrevistas, foi conduzido um 

planejamento para o projeto e uma análise e validação dos requisitos através de técnicas 

descritas pela Engenharia de Software. Elaboramos diagramas de caso de uso, diagramas de 

classe, diagramas de sequência e diagramas de atividades com o intuito de esclarecer e 

documentar a ferramenta proposta. Além das técnicas citadas usamos também um sistema de 

gerência e configuração de software, para garantir a criação de protótipos testáveis antes de um 

produto final.  

Com a elaboração do projeto de software da ferramenta, implementamos a ferramenta 

com a linguagem java na plataforma android, vários módulos da ferramenta já foram 

desenvolvidos e outros ainda estão em fase de implementação e teste. 

Em seguida, planejamos e aplicamos um teste experimental da ferramenta desenvolvida 

em um ambiente real. Alguns alunos da educação à distância do IFPE foram selecionados para 

que realizem um curso básico com a aplicação. No curso, a ferramenta foi testada e avaliada 

desde quesitos técnicos como, por exemplo, desempenho, performance e facilidade de uso bem 

como quesitos pedagógicos, como a qualidade das aulas, a interação professor-aluno e ainda o 

desempenho dos estudantes no seu aprendizado. 

A partir dos resultados do teste experimental levantamos sugestões para fazer melhorias 

na ferramenta para que seja criada uma aplicação com mais funcionalidades para que seja 

possível disponibilizar ao IFPE uma ferramenta desenvolvida para a EaD que melhore o ensino 

dos alunos. 
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3. Resultados e Discussão 

Como resultado do trabalho foi alcançado uma compreensão melhor e mais específica 

das necessidades dos docentes para os cursos da EaD. Realizamos um estudo experimental que 

veio a comprovar a eficiência de ferramentas na área de ensino à distância. Criamos avanços 

tecnológicos relativos às ferramentas de ensino para a modalidade EaD no IFPE, para que seja 

disponibilizada uma ferramenta para a EaD do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco que possa vir a melhorar o ensino a distância. 

 Além disso foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades no aplicativo criado 

durante o projeto: 

 Login 

Retorno de notícias 

 Meus Cursos 

 Últimas Notícias 

 Procurar um usuário 

 Meus contatos 

 Excluir contato 

 Bloquear contato 

 Desbloquear contato 

 Adicionar contato 

 Mensagens enviadas 

 Listar fóruns 

 Postar em um fórum 

4. Conclusões 

Consideramos satisfatório a quantidade de conteúdo já produzido, porém muito 

ainda tem que ser desenvolvido. Algumas funcionalidades foram acrescentadas e 

correções de falhas que existiam foram feitas. Com o desenvolvimento dessa aplicação 

para o ensino à distância do IFPE, a inclusão digital para os alunos dessa modalidade 

será maior, proporcionando uma um acesso fácil e com baixo custo para todos os 

usuários da plataforma Moodle IFPE. 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar as memórias de funcionários da Penitenciária 

Juiz Plácido de Souza (Caruaru-PE), em especial os com a gestão desta unidade prisional ou na 

execução das atividades do Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário, 

entre os anos de 1996 a 2014. Dando continuidade às pesquisas anteriores, nossa proposta atual 

foi realizar  entrevistas com os sujeitos acima listados, fazendo comparações e contrapontos 

entre os relatos de memória com as fontes analisadas. Tal como o projeto de pesquisa ao qual se 

liga, este plano dialoga com a atual historiografia brasileira sobre as prisões, e inova tanto em 

relação à documentação elencada (os testemunhos orais), a partir do momento em que privilegia 

não as fontes burocráticas, como tem sido feito por alguns historiadores, quanto pela análise que 

vai além de uma abordagem meramente administrativa da instituição. 

Palavras–chave: Memória; prisões; ressocialização 

1. Introdução 

A proposta desta pesquisa é, através da coleta de entrevistas, fazer uma análise das 

memórias de pessoas envolvidas com a gestão da Penitenciária Juiz Plácido de Souza (Caruaru) 

e/ou com a execução das diversas atividades ligadas ao Projeto de Ressocialização, no recorte 

temporal que abarca as gestões da Pastoral Carcerária (1996-2002) aos dias atuais, passando 

pelas duas últimas gestões: 2002 a 2013 e 2013 ao presente. Com isso, estamos dando 

continuidade ao trabalho anterior, quando nos debruçamos sobre este tema através da análise de 

jornais, Com a realização de entrevistas, pretendemos verificar as informações divulgadas por 

estes jornais, fazendo uma comparação do que fora publicado com os relatos dos depoentes.  

Vale ressaltar que a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, uma das 20 unidades que compõem o 

deficitário sistema prisional do Estado, vem sendo uma exceção neste cenário, mostrando que, 

http://moodlesql.blogspot.com.br/
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mesmo com todas as dificuldades físicas e administrativas, é possível garantir direitos aos 

detento, previstos na Lei de Execução Penal (Lei 7210, de 11 de julho de 1984), através das 

ações do Projeto de Ressoacialização e Humanização do Ambiente Carcerário. Vale ressaltar 

que a Plácido de Souza é a penitenciária com a maior superlotação do estado de Pernambuco, 

com uma população 4,5 vezes maior do que o suportado.  

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos 

elencados (funcionários da Penitenciária Juiz Plácido de Souza (Caruaru-PE), em especial os 

relacionados à gestão desta unidade prisional ou à execução das ações do Projeto de 

Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário). As entrevistas semiestruturadas são 

flexíveis, possibilitando ao entrevistador modificar as perguntas e ter uma maior interação com 

o depoente e uma maior exploração do relato oral. Depois, cada entrevista, que havia sido 

gravada, foi transcrita e analisada separadamente, onde se apreendeu detalhes importantes de 

seus conteúdos, fazendo-se, sempre, comparações com as fontes escritas (jornais) catalogadas 

no ano anterior.  

3. Resultados e Discussão 

Dividimos a análise em categorias: A categoria 1 corresponde aos gestores da PJPS, que 

estiveram à frente da unidade nos intervalos de 1996 a 2002, 2002 a 2013 3 2013 aos dias 

atuais. Já a categoria 2, é composta por pessoas ligadas ao cotidiano da PJPS: a entrevistada 4 é 

uma ex advogada da unidade e hoje coordenadora de um projeto de extensão que atende os 

presos de Caruaru; a 5 e a 6 são servidoras da Escola Gregório Bezerra, que funciona dentro da 

unidade em tela.  

Primeiramente, é importante destacar, a partir dos relatos da entrevistada 4 sobre o seu 

projeto de extensão que atende a PJPS, a importância da presença da sociedade civil organizada 

no dia a dia da prisão, como agentes do processo de ressocialização. A inserção de diversas 

entidades (faculdades, empresas, entidades religiosas, etc) vem dando diversas oportunidades 

aos presos de aprenderem e exercerem algum ofício; de receberem assistência médica, jurídica, 

psicológica. Todos os três gestores depoentes facilitaram a entrada destes diversos grupos, tendo 

em vista que, se o Estado não dá subsídios para a execução dos projetos e ações tratados neste 

relatório, cabendo à unidade buscar parcerias para a sua realização. 

Com relação aos gestores entrevistados, notamos que, mesmo com opiniões divergentes, 

modelos de gestão diferentes, todos eles apresentam a mesma visão sobre o sistema: que ele não 

pode dar certo e que é apenas um lugar em que o Estado deposita aquelas pessoas que não 
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tiveram oportunidades e foram esquecidas pelo poder público e pela sociedade. Isso fica 

evidente nos trechos abaixo, retirados da fala do entrevistado 2 e 1 respectivamente: 

(...)porque o sistema não foi feito pra ser bom, pra fazer o bem, o sistema foi 

feito pra matar pra destruir aquelas pessoas, por que o estado não tem onde 

colocar aquelas pessoas, o estado não tem casa pra todo mundo, o estado não 

oferece emprego pra todo mundo (...). (informação verbal) 

(...) Você vê um preso que ta lá e sai e se reintegra e esta bem de vida, isso é 

uma afronta moral a todo sistema que tá, o que vão fazer pra ele dar errado 

não é brincadeira. Então a questão antes de ser social é política. (informação 

verbal) 

 Porém, mesmo com as dificuldades do sistema, os entrevistados da categoria gestores 

acreditam na ressocialização dos detentos, defendem que, com o estímulo e as ações corretas, 

eles podem se tornar pessoas aptas ao convívio social, bem como trabalhadores disciplinados e 

dedicados. Assim, segundo o atual gestor, também defensor da ressocialização: 

Aqui nos temos oportunidade para todos que querem fazer, agora acontece 

que muitos estudam de manha e trabalham à tarde, e não sobra tempo então 

eu acho que eles estão no caminho certo, pela educação e também pela 

questão da redução a cada 12 horas estuda diminui um dia da pena e no 

trabalho a cada três dias também diminui um, então isso é muito importante, 

isso ajuda a ele a se disciplinar. (informação verbal). 

Ainda sobre a categoria gestores, podemos concluir que cada um dos depoentes atribui 

importâncias diferentes às ações do projeto de Ressocialização. Enquanto o entrevistado 1 criou 

o projeto com o objetivo de dar humanidade aos detentos, a segunda entrevistada encarava 

aquilo como uma forma de ocupar os mesmos e manter a ordem interna. Já atual gestor tem 

como intenção disciplinar os reeducandos, apostando principalmente na educação e no trabalho, 

o que pode ser facilmente confirmado na citação acima e nas entrevistas 5 e 6, onde as 

entrevistadas afirmam só existir ressocialização através da educação, exaltando, inclusive, os 

encaminhamentos dados pelo então diretor à escola Gregório Bezerra. 

Em relação a esta escola, os entrevistados ligados à atual gestão da PJPS afirmaram que 

a maioria dos alunos a procuram devido à remissão, pois é uma forma de diminuir a pena. 

Porém, em algumas matérias jornalísticas contendo entrevista com o atual gestor, o mesmo 

afirma que, dentre outras coisas, a frequência escolar é exigida para que os reeducandos possam 

participar de outras ações do projeto de ressocialização, como o trabalho e as atividades físicas. 

Já no que diz respeito à relação entre os reeducandos e a administração da PJPS, as falas 

dos três diretores nos levam a crer que eles tinham a totalidade da população carcerária sob total 
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controle, e que a relação sempre foi amistosa e respeitosa. No entanto, algumas entrevistas, 

como a da ex advogada da penitenciária, bem como algumas matérias do jornal Extra, 

desconstroem esta imagem. Por exemplo, a entrevistada 2 aparece às vezes, como uma figura 

autoritária o que, algumas vezes, desagradava alguns presos e agentes prisionais.  

Em relação às matérias dos jornais pesquisados anteriormente, comparando com os 

relatos dos entrevistados, notamos que a imprensa levava a crer que durante a gestão da Pastoral 

Carcerária, o cotidiano da PJPS ainda era marcado apenas por fatos ruins, como fugas e mortes, 

pois raramente noticiavam as ações socioeducativas realizadas pela gestão, tendendo a 

raramente citar que essas ações foram desenvolvidas  na PJPS desde a gestão da Pastoral, dando 

todos os créditos para a gestão da entrevistada 2. Pelas páginas do Jornal Vanguarda, parece-nos 

que o cenário mudou durante a gestão da entrevistada 2, pois, nesse período, esse periódico 

começou a veicular diversas matérias sobre a unidade (mais de cem em uma década), exaltando 

a então diretora. Porém, pelos próprios depoimentos observamos que isso pode ser questionado, 

tendo em vista que as ações do Projeto de Ressocialização tiveram inicio durante a gestão da 

Pastoral. Os jornais também deixam a entender que tais ações eram todas elaboradas 

previamente, porém nas falas observamos que elas foram surgindo sob demanda. A partir da 

analise da entrevista 3, na qual o depoente lembra que quando assumiu a unidade, ela se 

encontrava com problemas de falta higiene, homicídios e que a PJPS não possuía médicos nem 

enfermeiros, podemos começar a questionar se a gestão da entrevistada 2 se deu da forma que o 

jornal Vanguarda noticiava, mostrando uma instituição onde a superlotação ficava escanteada 

por um funcionamento baseado em uma série ações positivas. 

4. Conclusões 

A longo deste ano, pudemos perceber que muitas das matérias publicadas pela imprensa 

ao longo dos anos 2000, principalmente pelo Jornal Vanguarda, são desconstruídas pelos relatos 

de quem vivenciou o dia-a-dia da instituição no período em tela. Notamos , ainda, a importância 

que é dada tanto à escola que funciona na unidade, quanto à participação da sociedade civil 

organizada nas ações de cunho ressocializador. Com a realização de mais entrevistas no 

próximo ano,  procuraremos responder as indagações sobre a saída dos ex-gestores e o porque 

do grande destaque midiático da gestão da entrevistada 2 dado pela imprensa local.  
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RESUMO 

O gênero Croton (família Euphorbiaceae) possui aproximadamente 1.200 espécies, das 

quais cerca 35 espécies estão presentes em Pernambuco (PE) – Brasil. Muitas espécies de 

Croton são produtoras de óleos essenciais cuja composição química é rica em terpenoides e 

esteroides. O presente trabalho visa determinar a influência do tempo de secagem das folhas de 

Croton heliotropiifolius Kunth (nome popular Velame) no rendimento e composição de seus 

óleos essenciais. Os óleos foram obtidos por meio de técnicas de hidrodestilação, com 4 

amostras para cada um dos tempos de secagem (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias). Seu 

rendimento foi avaliado estatisticamente pelo teste de Tukey e sua composição química será 

avaliada por GC/MS. O teste de Tukey revelou que o tempo de secagem não é um fator 

significativo para o rendimento e a análise da composição por GC/MS ainda não foi realizada 

por depender de parceria com a UFPE. O maior rendimento encontrado foi de 1,6% para uma 

das amostras do tempo de secagem de 2 dias. 

Palavras–chave: Croton rhamnifolius; folhas; óleo essencial  

1. Introdução 
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O uso popular de plantas medicinais é de larga tradição cultural, tanto no Nordeste 

Brasileiro, quanto em outras partes do mundo, sendo ainda, segundo Mattos e colaboradores 

(2007), incentivado pelo Ministério da Saúde, devido à comprovada eficiência de muitas delas, 

bem como seu baixo custo de cultivo e obtenção. Tem-se observado um significativo aumento 

do uso dessas plantas pela população em todo o mundo nos últimos anos (LORENZI e MATOS, 

2004) e, segundo Martin (1995) a tendência é de contínuo crescimento.  

É válido observar que o Nordeste brasileiro possui uma ampla variedade de plantas 

medicinais, incluindo entre elas as plantas do gênero Croton, pertencente à família 

Euphobiaceae. A variedade de uso medicinal de espécies de Croton é grande. Diversas partes da 

planta são utilizadas para o tratamento de diversas doenças, além do seu potencial 

antimicrobiano, antisséptico e fungicida. A espécie Croton rhamnifolius está entre as 

abundantes plantas aromáticas na vegetação da Caatinga no estado de PE. Ela é localmente 

conhecida como “velame” e é usada como remédio na medicina popular para o tratamento de 

feridas, inflamações e câncer (NEVES & CÂMARA, 2012). 

As plantas do gênero Croton são conhecidas pela sua riqueza em compostos bioativos, 

em especial os óleos essenciais. Tais compostos são metabólitos secundários extremamente 

sensíveis e, segundo Luz e colaboradores (2009), alterações ambientais influenciam em seu 

rendimento e composição. Em vista disso, é necessário que a tecnologia de produção de 

metabólitos secundários pelas plantas envolva o estabelecimento, para cada cultura, de diversas 

técnicas que visem à maximização do aproveitamento destas substâncias.  

Desse modo, o presente trabalho tem objetivo de, após a colheita, submeter às folhas de 

velame a diferentes períodos de secagem de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias; extrair o óleo 

essencial das folhas frescas e secas; avaliar o rendimento e a composição do óleo essencial, 

obtido em diferentes períodos de secagem e identificar os constituintes do óleo essencial por 

GC-MS. 

2. Materiais e Métodos  

As amostras de Croton rhamnifolius foram coletadas às 9h30min do dia 10/02/2015 no 

município de Chã Grande do estado de Pernambuco, Brasil e a identificação botânica foi 

realizada no Herbário Sérgio Tavares do Departamento de Ciências Florestais da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco, pela Drª Angela Maria de Miranda Freitas. Foi catalogada com o 

nome de Croton heliotropiifolius Kunth (considerado, na flora do Brasil, como sinônimo de 

Croton rhamnifolius), tendo a exsicata o número HST 20702. Em seguida, foram separadas em 

4 alíquotas de 50g cada para o tempo de secagem em 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 dias, 
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totalizando 36 amostras. Uma das amostras referentes ao tempo 0 de secagem foi levada 

imediatamente à extração, enquanto que as demais foram acondicionadas em freezer até 

poderem ser extraídas. As amostras referentes aos tempos de secagem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 

foram secas naturalmente à sombra e com boa circulação.  O sistema utilizado para 

extração do óleo essencial consiste de uma adaptação do sistema de Clevenger, contendo manta 

aquecedora, balão de destilação de 5 L, separador de óleo Dean-Stark graduado com adaptador, 

condensador de bolas e unidade de refrigeração e circulação de água. As extrações foram 

realizadas no Laboratório de Pesquisa do IFPE – Campus Recife. As folhas de Croton 

rhamnifolius foram trituradas e transferidas para o balão de destilação, e, em seguida, foram 

nele adicionados 2,5 L de água deionizada, de modo que as folhas ficassem submersas. O 

aquecimento ocasionou a formação de vapor de água, que arrastou os compostos voláteis da 

planta. Após a condensação, formaram-se duas fases líquidas separadas por decantação, sendo 

uma delas hidrofílica, o hidrolato, que era constantemente recolhido em frascos, e a outra 

hidrofóbica, o óleo essencial, colhido ao final em um frasco de penicilina. O tempo de extração, 

a partir da ebulição e até o desligamento do aquecimento, foi de 1h45min para todas as 

amostras. 

3. Resultados e Discussão 

A relação de volumes obtidos para os óleos essenciais (O.E.), bem como seus respectivos teores 

(calculados levando em consideração uma massa de 50,0g de folhas para cada amostra) 

encontra-se na Tabela 1. 

Tabela 1: Volume de O.E. obtido e teor de O.E. para cada massa extraída 

tempo de 

secagem 

(dias) 

Nº da 

amostra 

vol. de 

óleo (mL) 
média (mL) teor (%) média (%) 

0 

T0-1 0,6 

0,600
a 

1,2 

1,20
b 

T0-2 0,6 1,2 

T0-3 0,6 1,2 

T0-4 0,6 1,2 

2 

T2-1 0,8 

0,600ª 

1,6 

1,20
b 

T2-2 0,6 1,2 

T2-3 0,6 1,2 
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T2-4 0,4 0,8 

4 

T4-1 0,7 

0,625ª 

1,4 

1,25
b 

T4-2 0,6 1,2 

T4-3 0,6 1,2 

T4-4 0,6 1,2 

6 

T6-1 0,6 

0,625ª 

1,2 

1,25
b 

T6-2 0,7 1,4 

T6-3 0,6 1,2 

T6-4 0,6 1,2 

8 

T8-1 0,7 

0,650ª 

1,4 

1,30
b 

T8-2 0,6 1,2 

T8-3 0,7 1,4 

T8-4 0,6 1,2 

10 

T10-1 0,6 

0,600ª 

1,2 

1,20
b 

T10-2 0,6 1,2 

T10-3 0,6 1,2 

T10-4 0,6 1,2 

12 

T12-1 0,6 

0,550ª 

1,2 

1,10
b 

T12-2 0,5 1,0 

T12-3 0,5 1,0 

T12-4 0,6 1,2 

14 

T14-1 0,7 

0,625ª 

1,4 

1,25
b 

T14-2 0,6 1,2 

T14-3 0,6 1,2 

T14-4 0,6 1,2 

16 
T16-1 0,6 

0,600ª 
1,2 

1,20
b 

T16-2 0,6 1,2 
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T16-3 0,6 1,2 

T16-4 0,6 1,2 

a,b
Medidas seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si a mais de 5% segundo teste de Tukey. 

Foi realizada análise estatística de acordo com o teste de Tukey, com confiança de 95% 

(5% de probabilidade, P < 0,05). O teste indicou que a tempo de secagem não é um fator 

significativo para o parâmetro avaliado (volume e teor dos óleos essenciais). É válido observar, 

porém, que as análises cromatográficas podem revelar diferenças na composição dos óleos, mas 

que estas não foram realizadas ainda, pois exigem equipamentos dos quais o IFPE não dispõe e, 

por isso, a análise depende de uma parceria com a UFPE, que ainda não entregou os resultados 

da referida análise. 

Os rendimentos diferem dos encontrados no trabalho de Neves e Câmara (2012), que 

relatou 0,12±0,1%, porém estavam pronunciadamente distintos do valor encontrado por 

Angélico et al 2012, que foi de 0,075%. Desse modo, os teores encontrados no presente trabalho 

excederam o de todos os encontrados na literatura, provavelmente por diferenças na 

metodologia e/ou em condições ambientais diversas. 

4. Conclusões 

Diante do exposto, observou-se que o tempo de secagem de Croton rhamnifolius (sin. 

Croton heliotropiifolius Kunth) não foi um fator significativo para o rendimento do óleo 

essencial obtido por hidrodestilação. É necessário ressaltar, ainda, que, até o momento, não foi 

possível comparar resultados entre tempos de coletas distintos quanto à composição química 

dos óleos essenciais, uma vez que as análises por GC/MS dependem de parceria com a UFPE. 

Apesar disso, é válido notar a contribuição do presente trabalho no aprofundamento dos 

conhecimentos de plantas medicinais na região, contribuindo este para a realização de futuras 

pesquisas em diversas áreas do conhecimento, como a análise orgânica, a farmacognose e a 

fitoquímica e fitogeografia do nordeste brasileiro. Além disso, o fomento a esse tipo de trabalho 

é de extrema importância na formação dos alunos e pesquisadores que dele participam, 

estimulando o pensamento crítico e científico, bem como o ingresso posterior em carreiras nessa 

área tão carente, tendo em vista a configuração socioeconômica brasileira atual. 
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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, 

éincontestável 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 
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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 

condições, propondo assim métodos de prevenção, controle ou até mesmo eliminação dos riscos 

existentes nos locais de trabalho. 

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 
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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 ensolarado às 10:05 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, 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. 

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 (Temperatura de Globo 

(tg) = 32,8;Temperatura de bulbo úmido natural (tbn) = 26,5;Temperatura de bulbo seco (tbs) = 

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, aonde a taxa de 

metabolismo fica entre 180 à 300 Kcal/h,  posteriormente aplicados no cálculo do IBUTG (0,7 

tbn + 0,3 tg = 18,55+ 9,84= 28,39) 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 15 

minutos de trabalho seguidos de 45 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. Poedmos também adotar 

medidas como ventilação apropriada no ambiente laboral, fornecimento de água potável 

devidamente refrigerada para reidratação, EPIs 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. 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 88 

 

 

 

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. 

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 

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. 

5. Agradecimentos 
Deixo expressos meus sinceros agradecimentos à PROPESQ, ao CNPQ, ao PIBIC e ao 

Instituto Federal de Pernambuco pelo incentivo ao desenvolvimento deste trabalho e amparo 

técnico e administrativo e financeiro sem os quais a realização do presente trabalho não seria 

possível, ao meu orientador e co-orientador  pelos valiosos conhecimentos, sugestões e críticas 

compartilhadas e aos meus amigos que tive o prazer de compartilhar do mesmo projeto pelo 

estímulo e amizade. 

Referências Bibliográficas 
BRASIL.  Norma  Regulamentadora  nº  13,  de  8  de  junho  de  1978.  Dispõe  sobre Caldeiras 

e Vasos de Pressão. Ministério do Trabalho e Emprego. 

BRASIL.  Norma  Regulamentadora  nº  09,  de  8  de  junho  de  1978.  Dispõe  sobre  o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ministério do Trabalho e Emprego. 

TUON, André Luiz. Os riscos associados à operação de caldeiras. Disponível em 

(http://www.tratamentodeagua.com.br/R10/Biblioteca_Detalhe.aspx?codigo=1272 ). 

Consultado em 14 de fevereiro de 2014. 

BRASIL. Norma Regulamentadora n° 15, de 8 de junho de 1978. Dispõe sobre Atividades e 

Operações Insalubres. Ministério do Trabalho e Emprego. 

BRASIL. Norma Regulamentadora n° 7, de 8 de junho de 1978. Dispõe sobre Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ministério do Trabalho e Emprego. 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 89 

 

 

 

BRASIL. Norma de Higiene Ocupacional n° 1, de 2001. Dispõe sobre Avaliação da Exposição 

Ocupacional ao Ruído. FUNDACENTRO. 

BRASIL. Norma de Higiene Ocupacional n° 6, de 2001. Dispõe sobre Avaliação da Exposição 

Ocupacional ao Calor. FUNDACENTRO. 

Influência do Período de Secagem na Composição Química do 

Óleo Essencial De Croton Sonderianus 
Leonardo Mendes Sousa Xavier, Suzana Moreira de Lima

2 

1Estudante do Curso de Eletrotécnica - IFPE, campus Recife; email: leoo_mendes@hotmail.com.br 
2Docente/pesquisador do Departamento de Química – IFPE, campus Recife; email: suzanamdl@gmail.com 

RESUMO 

A presente pesquisa objetivou analisar a influência do período de secagem na 

composição química do óleo essencial de croton sonderianus. As amostras foram preparadas no 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco, no laboratório de Pesquisa, 

da Coordenação de Química. Ao todo foram nove tempos de secagens, com amostras separadas 

em quadruplicatas de 50 gramas cada. Foram extraídas por arraste a vapor, utilizando uma 

adaptação do modelo de Clevenger. Após a obtenção do óleo essencial de Croton sonderianus, 

o mesmo foi acondicionado em frasco de vidro, revestido de papel alumínio, e posteriormente 

armazenado em um refrigerador. O maior teor obtido foi no tempo de secagem T-16 e o menor 

teor no tempo de secagem T-0. Os teores dos óleos essenciais foram analisados estatisticamente, 

e comprovou-se pelo teste de análise de variância Tukey, com 95% de confiança, que não houve 

significância nos parâmetros correlacionados. 

Palavras-chaves: Croton sonderianus, óleo essencial, tempo de secagem. 

1. Introdução 

Croton (Euphorbiaceae s.s) é um dos maiores gêneros de Angiospermae e o segundo 

maior da família, com aproximadamente 1300 espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, 

distribuídas em zonas tropicais e subtropicais das Américas, África e Ásia (GOVAERTS et al., 

2000). A maioria das espécies de Croton são produtoras de óleos essenciais cuja composição 

química é rica em mono e sesquiterpenóides, além de fenilpropanóides (PALMEIRA-JR. et al., 

2006). Esses componentes voláteis, que são os responsáveis pelo agradável aroma dessas 

plantas (RANDAU et al., 2004), apresentam uma enorme diversidade estrutural, o que aumenta 

as chances desses óleos essenciais (OE) de se tornarem verdadeiras fontes de substâncias 

bioativas. 
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Dentre as plantas do genêro Croton, temos Croton sonderianus Muell. Arg. que é um 

arbusto comum no nordeste brasileiro e é conhecido na região como "marmeleiro preto" 

(MCCHESNEY e SILVEIRA, 1994). A planta é utilizada, ainda na medicina popular, por via 

oral, para inchaço (FRANCO e BARROS, 2006), hemorragia uterina, hemoptise, dor de 

estômago, vômitos e diarréia (MATOS, 2011). Além disso, extratos de hexano ou bezeno do 

cerne e das raízes mostraram uma atividade antifúngica e antibacteriana. (MCCHESNEY et al., 

1991). 

Os constituintes químicos e suas concentrações no óleo podem variar de acordo com 

alguns fatores como, por exemplo, disponibilidade de água, intensidade de radiação UV, época 

da colheita, altitude, entre outros (ANGÉLICO, 2011) 

De acordo com Park e colaboradores (2001), a secagem consiste na redução do teor de 

água, fazendo com que a atividade de água dos produtos in natura diminua significativamente, 

aumentando o tempo de conservação e a vida útil do produto e facilitando seu transporte, 

manuseio e armazenamento. Também promove estabilidade dos componentes químicos à 

temperatura ambiente por longos períodos de tempo e oferece proteção contra degradação 

enzimática e oxidativa.  

Dependendo do processo de secagem e armazenamento, determinados constituintes 

químicos responsáveis pelo metabolismo secundário dos vegetais podem estar no máximo de 

seus teores, o que facilita seu isolamento para posterior estudo biológico. Tal estudo pode 

comprovar se o constituinte químico é o princípio ativo responsável por alguma atividade 

biológica atribuída à planta. O controle deste parâmetro é de grande importância para aumentar 

a aceitação do produto no mercado consumidor e, ainda, permitir a determinação das condições 

que favorecem o isolamento dos constituintes de maiores teores, visualizados por técnicas 

cromatográficas. 

2. Materiais e Métodos 

A planta da família Euphorbiaceae, de nome popular Marmeleiro preto foi colhida no 

dia 04 de janeiro de 2015, às 12:00h, no munícipio de Serra Talhada-PE e a identificação 

botânica foi realizada no Herbário Sérgio Tavares do Departamento de Ciências Florestais da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela Drª Angela Maria de Miranda Freitas. Foi 

catalogada com o nome de Croton blanchetianus Baill, com número de tombamento HST 

21123. A parte da planta estudada foram as folhas. Todas as amostragens foram realizadas no 

dia 05 de janeiro de 2015, no laboratório de Pesquisa (LAB 11) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Recife. A fim de esclarecer o leitor, A 
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Croton blanchetianus Baill tem como sinônimo Croton sonderianus, que está no presente título 

do trabalho. 

As secagens foram realizadas entre os dias 12 de janeiro de 2015 e 28 de janeiro de 

2015, na mesma instituição e laboratório descrito acima. Foram nove tempos de secagem, T0, 

T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14 e T16. 

O extrator utilizado para destilação do óleo essencial foi uma adaptação do sistema de 

Clevenger. O aparelho é constituído de manta aquecedora de 5L, balão de destilação, separador 

de óleo (tubo Dean-Stark) e condensador de bolas. Para a extração foram utilizados 50g de folha 

fresca e água destilada em quantidade para que atingisse metade do volume do balão. 

As extrações foram iniciadas no dia 6 de fevereiro de 2015 e foram sendo concluídas 

gradativamente até o seu término em junho. Após as extrações realizadas, o óleo essencial foi 

colhido em frasco de vidro, retirado a água remanescente no frasco com uma seringa e 

acondicionado sob refrigeração. O tubo Dean-Stark foi coberto com papel alumínio para 

diminuir as trocas de calor com o ambiente e evitar que os constituintes químicos fossem 

degradados pela luz solar.  Os resultados dos teores obtidos foram analisados estatisticamente 

pelo teste Tukey que será comentado posteriormente. 

3. Resultados e Discussão 

As extrações começaram a ser realizadas, no laboratório de Pesquisa do IFPE, no dia 6 

de fevereiro de 2015 e teve o término no mês de junho. Com base nas extrações realizadas, 

observou-se um padrão de rendimento em cada tempo de secagem com poucas variações para 

um mesmo tempo de secagem, mostrando assim que as extrações, realizadas com a adaptação 

do sistema Clevenger, foram executadas com êxito. Ao final das extrações, a maior média de 

teor de óleo obtida foi no tempo de secagem 16 (T-16), e a menor no tempo de secagem zero (T-

0).  

Os valores foram analisados estatisticamente utilizando-se teste de Tukey com 95% de 

precisão. A análise estatística do volume de óleo extraído das amostras e do teor de óleo em 

cada uma delas não demonstrou diferença significativa entre os valores, demonstrando que o 

tempo de secagem da planta não tem influência sobre tais parâmetros. 

4. Conclusões 

Observou-se que o tempo de secagem, aparentemente, influencia diretamente no teor do 

óleo essencial de Croton blanchetianus Baill. De acordo com a tabela acima, o tempo de 

secagem que nos forneceu uma maior média de teor foi o tempo de secagem 16 (T-16). É 
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possível, dizer, que isso aconteceu devido à redução significativa da atividade de água dos 

produtos in natura, promovendo estabilidade dos constituintes químicos e oferecendo proteção 

contra degradação enzimática e oxidativa, fazendo com que os voláteis possam ser obtidos com 

um êxito qualitativo e quantitativo preferível. Isso evidencia, que um tempo de secagem maior 

proporcionou uma maior quantidade de óleo essencial nas extrações. Vale ressaltar, que outros 

tempos de secagem menores obtiveram resultados satisfatórios, em relação às médias dos teores, 

também. Se tratando da análise de variância, como dito anteriormente acima, não houve 

significância nos parâmetros correlacionados. 
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RESUMO 

O presente projeto tem como foco a análise e as soluções para o combate a incêndios em 

área de caldeiras, através de estudos bibliográficos e checklist que aplicara em campo para 

obtenção de dados. Como o risco de explosão que geram grandes incêndios são perigosos, por 

causa das catástrofes naturais e por envolver vidas tanto de dentro das fabricas que detém de 

caldeira como da circunvizinhança, foi-se pesquisado de onde veriam os principais riscos e em 

quais circunstancias. Após o levantamento de dados, e pesquisa de relatos de acidentes em 

caldeiras, foi constatado que esses riscos apareciam de forma desencadeadora de um conjunto 

de riscos menores. Tais riscos foram analisados e solucionados de forma que não se acrescente 

para formar um acidente. Medidas simples foram tomadas por serem rápidas, de baixo custo, e 

por gerarem conforto tanto pro operador quanto para os demais setores próximos a caldeira. 

Palavras–chave: área de caldeiras; combate a incêndios; gestão de segurança do trabalho; 

1. Introdução 

Durante o século XVIII, houve um grande avanço tecnológico, surgiram então várias 

máquinas e equipamento no qual se obteve um maior rendimento em um curto período de 
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tempo, e isso levou a muitos lucros e a geração de novos riscos de acidentes. E mediante a esse 

processo as máquinas destinadas à produção de vapor evoluíram e passaram a serem 

encontradas cada vez mais nas indústrias.  

A atual máquina que, através da água e calor, gera vapor, é denominada “caldeira”. 

Esses vapores são destinados para dois fins: O vapor saturado é utilizado para aquecimento, 

cozimento, entre outros; e o vapor superaquecido, proveniente de caldeiras mais potentes, é 

usado para geração de energia em combinação com uma turbina. Tais equipamentos, por operar 

com pressões acima da pressão atmosférica, sendo na grande parte das aplicações industriais até 

quase 20 vezes maior e nas aplicações para a produção de energia elétrica de 60 a 100 vezes 

maior, podendo alcançar valores de até 250 vezes mais, constitui um risco eminente na sua 

operação.  

Como o projeto de Iniciação Científica voltado para a Gestão de Segurança em Áreas de 

caldeiras, foca vários temas nas áreas de segurança, sendo o tema especifico desta pesquisa o 

sistema de proteção e combate ao incêndio. No decorrer desta pesquisa, será realizado um 

estudo mais refinado de identificação de riscos de acidentes relacionados a incêndios em área de 

geradores de vapor popularmente chamado de caldeira, tomando-se como base todo estudo e 

levantamento de dados realizados até o referido momento, utilizando os princípios básicos e 

técnicas de segurança do trabalho para propor medidas de prevenção, controle ou até mesmo 

eliminação dos riscos identificados, tendo sempre como base a NR-13, NR-23 e a Legislação 

Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico.  

2. Objetivos e metodologia 

O estudo de sistema de proteção contra incêndio em área de caldeira envolveu realizar 

um estudo dirigido sobre caldeiras, NR13, NR23 e a legislação de segurança contra incêndio e 

pânico; Realizar visitas na área de caldeiras da empresa pesquisada e verificar os itens proposto 

no checklist; Fazer um levantamento de riscos de acidentes de incêndio em áreas de caldeiras de 

fábricas na região metropolitana; Identificar os passos necessários para a criação de soluções 

mediante aos riscos; Propor medidas preventivas de segurança na área de caldeira;  Elaborar 

artigos científicos e publicá-los; 

3. Resultados e Discussão 

Nesse plano de trabalho, realizamos um estudo bibliográfico sobre as NR-13 (Caldeiras e 

Vasos de Pressão), NR-23(Proteção contra Incêndio), e o COSCIP (Código de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico); Criamos uma planilha com diversos tópicos para investigar numa 

caldeira flamotubular de uma empresa na região metropolitana de Recife elementos que 

poderiam gerar acidentes, e com base nela observamos que as principais causa eram de falhas 

http://www.portalvr.com/planejamento/mod/lesgilacao_edilicia/codseguranca.pdf
http://www.portalvr.com/planejamento/mod/lesgilacao_edilicia/codseguranca.pdf
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humanas, mas essas falhas eram geradas por vários fatores, como: desconforto do operador 

dentro da casa de caldeira, quanto ao calor, quanto a ruído; falta de reciclagem de treinamento 

do operador em combate a incêndio, falta de equipamento de combate a incêndio, e obstrução 

dos locais onde há extintor. 

4. Conclusões 

Após toda a investigação pudemos concluir que as soluções para tais riscos são simples e 

de baixo custo, comparado aos custos da empresa caso haja acidente envolvendo caldeira, e por 

serem rápidas, são muitas vezes deixadas de lado, são elas: 

- Dispor de equipamentos, e estruturas que deixem o operador mais confortável dentro da 

casa de caldeira, como: boa ventilação, de agua potável, e banheiro. 

- Reciclagem de treinamento, o operador deve se manter atualizado quanto aos novos 

riscos e preparados para agir caso algum apareça. 

- Dispor de um bom layout para facilitar as passagens dentro da casa de caldeira, e de 

estruturas para guardar os objetos lá deixados, não havendo assim obstrução.  

Contudo este projeto para a área de segurança do trabalho é enriquecedora, já que envolve 

as condições do trabalhador e visa a proteção da mesma, e podem não só solucionar problemas 

envolvendo incêndio mas também de outras áreas. 
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RESUMO 

O projeto apresentado trata do desenvolvimento de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e seu respectivo Banco de Dados Espacial (BDE) aplicado à representação e 

análise de dados da qualidade da água na Bacia do Capibaribe e do Ipojuca. Para o 

desenvolvimento do BDE foi utilizado o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL 

com a sua extensão espacial PostGIS. Foi utilizada um serviço de mapas web (WMS) através do 

GeoServer para obter uma conexão entre a interface de usuário e os dados geo-espaciais do 

banco de dados. A biblioteca OpenLayers para JavaScript foi usada para representar os dados 

obtidos do WMS no SIG. Com o mapa pronto, foram adicionados recursos como a apresentação 

do Índice de Qualidade da Água e Índice de Estado Trófico. Através de um Login no SIG é 

possível importar e exportar dados na forma de planilha, localizar estações pelo nome e analisar 

todos os dados de análises da água. O sistema pode ser acessado no seguinte link: 

http://labgeo.recife.ifpe.edu.br:8080/SIG_WEB . 

Palavras–chave: SISTEMA; SIG; CAPIBARIBE; BANCO; ESPACIAL 

1. Introdução 

Com o crescimento do tratamento de informações geográficas por meio de softwares e 

cálculos, chamado de geoprocessamento, foi necessário adaptar os bancos de dados 

convencionais para que os mesmos estejam otimizados para armazenar e consultar dados que 

representem objetos definidos em um espaço geométrico. Os Bancos de Dados Espaciais (BDE) 

têm uma estrutura de funcionamento semelhante ao do banco de dados relacional, onde os dados 

são armazenados na forma de tabelas relacionáveis entre si através de “chaves”, porém 

suportam feições geométricas em suas tabelas, podendo fazer análises e consultas espaciais, 

possibilitando fazer cálculos de áreas, distâncias, centroides, e outras operações geométricas 

(MEDEIROS, 2014). Um banco de dados espacial é muito importante na construção de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), que é um sistema feito para armazenar, manipular, 

analisar, gerir e apresentar dados espaciais ou geográficos (FARIA, 2014). 

http://labgeo.recife.ifpe.edu.br:8080/SIG_WEB
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A Bacia do Capibaribe em Pernambuco está presente em várias cidades do estado, sendo 

utilizado para irrigação, transporte, abastecimento público e industrial, de pesca, turismo e lazer. 

Porém devido à falta de investimento em obras de infraestrutura e saneamento básico, a bacia do 

Capibaribe é depositária de efluentes poluidores (APAC, 2014). A poluição da bacia deve ser 

monitorada para que seus efeitos diminuam. 

Figura 1 - Representação da Bacia do Capibaribe e seus rios. (Secretaria de Recursos 

Hídricos e Energéticos, 2015) 

2. Materiais e Métodos 

Foi feita uma revisão bibliográfica sobre Cartografia e Sistemas de Coordenadas 

Geográficas, Qualidade das Águas Superficiais, Sistemas de Informações Geométricas, Banco 

de Dados Espaciais e PostgreSQL, PostGIS e GeoServer. Em seguida foi construído o banco de 

dados espacial que foi então preenchido com dados da qualidade da água da Bacia previamente 

obtidos e com objetos geográficos referentes aos rios, bacias e municípios. Estes dados foram 

expostos em um SIG na forma de uma pagina web desenvolvida. Novos recursos foram 

desenvolvidos para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, como a representação 

direta dos dados de IQA e IET. Finalmente, o SIG foi disponibilizado publicamente.  

Este projeto foi desenvolvido no Laboratório de Geoprocessamento do IFPE Campus 

Recife, que possui mobiliária e equipamentos de informática e licença para a ferramenta ArcGIS 

da ESRI. 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Criação do Banco de Dados Espacial 

Primeiramente foi criado um Banco de Dados Relacional localmente usando o Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, permitindo armazenamento e consultas de dados 

relacionais como nome de usuário e senha. 
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Daniel Bion em seu trabalho de conclusão de curso, orientado pelas professoras Aida 

Ferreira e Ioná Rameh, já obteve dados da qualidade da água da Bacia do Capibaribe que foram 

recolhidos por vários anos pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), além de 

informações sobre as estações de coleta encontradas no decorrer da bacia, como suas 

coordenadas geográficas. Estes dados estavam salvos em um banco de dados em MySQL, outro 

SGBD, portanto foi necessário converter manualmente o código disponibilizado pela 

orientadora Ainda Ferreira para então ser importado e utilizado no banco de dados criado 

anteriormente. 

Para que fosse possível o armazenamento e consulta de dados espaciais, foi necessário a 

implementação da extensão espacial PostGIS para o postgreSQL. Diversos shapefiles 

disponibilizadas livremente pelo governo ou desenvolvidos para uso no SIG foram importadas. 

Para isto foi utilizada a interface de usuário inclusa no postGIS para importação de shapefiles no 

banco de dados espacial. Cada shape aparece individualmente na forma de uma tabela.  

3.2 Criação da Interface de Usuário 

Com todos os dados prontos para serem utilizadas, começou o desenvolvimento da 

interface de usuário básica. Foi decidido apresentar não só os dados da Bacia do Capibaribe, 

como também do Ipojuca, também muito importante e com necessidade de ser analisada. 

Primeiramente foi implementada a visualização do mapa com o OpenLayers, podendo 

trocar entre uma visualização de imagens de satélite ou de representação do terreno. Em seguida 

foi adicionado código para representar as estações através “marcadores” e foi implementada a 

conexão do OpenLayers com o WPS do GeoServer, assim foram adicionadas camadas que 

representam os municípios e bacias do estado de Pernambuco e os rios das bacias do Capibaribe 

e do Ipojuca. Foi implementado botões na interface para controle de quais camadas seriam 

expostas e para visualizar a legenda do mapa.  

                                    

Figura 9- Mapa com Openlayers;            Figura 8- Legenda;         Figura 9- Camadas 
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Foi decidido apresentar um botão para trocar uma visualização de IQA e de IET, pois 

existem estações que apresentam ambas as características. Ao clicar em uma estação, seu nome 

e tipo (Reservatório ou Rio) é apresentado além do IQA ou IET, pode-se apertar um botão para 

visualizar informações das analises. É possível analisar também um gráfico do IQA e do IET da 

estação e também da pluviometria, assim é possível observar que quando ocorre mais chuva a 

qualidade do rio diminui.  

        

 

Figura 11 – Visualização Final do Sistema;         Figura 12- Gráfico do IQA, IET e Pluviometria  

É possível fazer “Login” no sistema, colocando um nome de usuário e senha caso seja 

um administrador. Ao fazer isso o layout sofre uma mudança na barra superior, podendo agora 

importar e exportar dados na forma de planilha, alterar dados de estações, analises ou bacias, 

pesquisar estações pelo nome e visualizar a analise completa feita na estação. 

4. Conclusões 

O Banco de Dados Espacial foi criado com sucesso, e todos os dados foram 

armazenados satisfatoriamente. O Sistema de Informações Geográficas foi criado com sucesso, 

representado todos os layers de forma dinâmica através de um serviço de mapas. Todos os 

dados podem ser consultados, analisados e alterados. Funcionalidades adicionais como gráficos 

e apresentação do IQA e IET foram implantadas. O SIG desenvolvido e o BDE criado foram 

implantados no servidor THABIT do Laboratório de Geoprocessamento do IFPE Campus 

Recife, e pode ser encontrado no seguinte link: http://labgeo.recife.ifpe.edu.br:8080/SIG_WEB. 

Ainda deve ser trabalhada futuramente uma atualização para o sistema para que 

ele possua consultas espaciais mais avançadas. 
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RESUMO 

Atualmente os adolescentes vêm apresentando modificações no perfil nutricional, 

destacando-se ao sobrepeso que vem marcando uma característica da nova geração, indicando 

para uma problemática ainda maior que é a obesidade. Um dos métodos bastante utilizado para 

medir o estado nutricional é o Índice de Massa Corporal (IMC), além das mensurações e 

relações estabelecidas entre idade, peso e estatura. Objetiva-se descrever o perfil do estado 

nutricional, da relação circunferência da cintura (CC) e da relação cintura/estatura (RCE) dos 

estudantes do IFPE– Campus Vitória de Santo Antão.  Trata-se de uma pesquisa de campo, do 

tipo descritiva. Participaram como sujeito do estudo 102 escolares do Ensino Médio Integrado 

ao técnico do IFPE Campus Vitória, com idade variando entre 14 a 19 anos, sendo 45 meninas 

(44%) e 57 meninos (56%). Constatou-se nos dados obtidos que houve uma diferença entre o 

sexo feminino e masculino relevante nos percentuais apresentados. A prevalência de dados dos 

meninos apresentou uma média de peso e estatura mais elevadas (tendo como média e desvio 

padrão de peso,73,2 +/- 10,70; estatura, 173 +/- 6,39) em relação as meninas (peso 50,4+/- 3,61, 

estatura, 155+/- 6,45). Nos adolescentes do sexo masculino com o excesso de peso encontram 

significativamente com o maior acúmulo de gordura centralizada considerando a  circunferência 

da cintura (CC). Constatou-se que 74% dos adolescentes do campus Vitória estão eutróficos. 

Quanto ao excesso de peso, 17% estão com sobrepeso e 6% são obesos. Encontra-se também 

3% com baixo peso nos jovens. 

Palavras Chaves: adolescentes; escolares; estado nutricional; saúde. 
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1. Introdução 

Atualmente o Brasil vêm apresentado modificações no perfil nutricional de sua 

população, principalmente as novas gerações  de crianças e adolescentes, destacando-se assim o 

sobrepeso, começando nas crianças e podendo chegar a uma vida adulta com problemática ainda 

maior que é a obesidade. Nas últimas décadas a prevalência de mundial de sobrepeso e 

obesidade entre a população de jovens vem aumentando respectivamente, tal expansão ficou 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1995) como uma epidemia. No Brasil, 

nos últimos anos tem sido muito discutido a questão da nutrição no país todo e em diferentes 

classes sociais. 

A avaliação do estado nutricional é de extrema importância, principalmente na idade 

escolar, visto que existe uma relação entre o excesso de gordura corporal e os riscos de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas. Um dos métodos utilizado para 

medir o estado nutricional da população é o Índice de Massa Corporal (IMC), além do IMC a 

outro índice antropométrico que tem sido abundantemente utilizado como indicador de risco à 

saúde e a obesidade que é a circunferência da cintura (CC). 

Objetivou-se descrever o perfil do estado nutricional, da relação circunferência da cintura 

(CC) e da relação cintura/estatura (RCE) dos estudantes do IFPE– Campus Vitória de Santo 

Antão.   

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa desenvolvida foi de campo descritiva. Participaram como sujeitos do estudo 

102 discentes do Ensino Médio Integrado ao Técnico do IFPE – Campus Vitória de Santo 

Antão. Para avaliação do estado nutricional, foram coletadas medidas antropométricas, como 

peso e estatura, para determinação do IMC onde estes foram classificados por meio das curvas 

da Organização Municipal de Saúde (WHO, 2007), nas escalas dos percentis peso/estatura e 

estatura/idade. No plano presente, realizou-se o estudo transversal aferiu-se a Circunferência da 

Cintura (CC) e a relação cintura/estatura (RCE) nos estudantes. As medidas antropométricas 

foram coletadas na escola de maneira padronizada segundo Jelliffe (1968). Os estudantes 

submeteram a ser pesados com roupas leves e descalços (em preferencial nas aulas de Educação 

Física), utilizando uma balança com capacidade 120 Kg e a estatura foi obtida por meio da 

toesa, o CC por uma fita métrica. 

3. Resultados e Discussão 

A amostra do estudo foi realizada com discentes do Ensino Médio Integrado ao Técnico 

do IFPE – Campus Vitória, cuja faixa etária de idade variava de 14 a 19 anos. A amostra do 
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estudo presente foi integrada por 102 alunos ao total, sendo 45 meninas (44%) e 57 meninos 

(56%), cuja média de idade foi de 17 anos, onde estão representadas no gráfico 1 abaixo. 

 

Gráfico 1: Caracterização por gênero da amostra – IFPE Campus Vitória/PE 

Posteriormente calculou-se a estatística descritiva da amostra considerando os valores 

médios, o desvio padrão, valores mínimos e máximos para as variáveis em questão, que 

revelaram os seguintes resultados, conforme observa-se na Tabela 1: 

Tabela 1: Estatística descritiva da amostra em estudo – IFPE Campus Vitória 2015 

Variáveis  Feminino   Masculino  

 ME+/- DP Mínimo Máximo ME+/- DP Mínimo Máximo 

Idades (anos) 16,23 +/- 1,29 14 19 17+/- 1,12 14 19 

Peso (KG) 50,4+/- 3,61 39,8 95,2 73,2+/- 10,7 46,5 109,5 

Estatura (cm) 155+/- 6,45 148 176 173+/- 6,39 158 190 

IMC(Kg/m2) 20,9+/- 1,04 16 37,53 22,23 +;- 3,82 18,4 37,45 

CC 71,6+/-12,4 61 103 72,9 +/- 5,5 63 1,14 

RCE 0,45+/-0,076 0,35 0,55 0,42 +/- 0,03 0,006 0,55 

Legenda: ME: média; DP: desvio padrão; CC: circunferência da cintura; RCE: relação cintura/estatura. 
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Nos adolescentes do sexo masculino com o excesso de peso encontram significativamente 

com o maior acúmulo ponderal segundo a sua circunferência da cintura (CC). Nos resultados 

obtidos ao total, verificou-se quanto ao estado nutricional que 74% dos adolescentes do campus 

Vitória estão eutróficos. Quanto ao excesso de peso, 17% estão com sobrepeso e 6% são obesos. 

Encontra-se também 3% com baixo peso nos jovens. 

No presente conhecimento avaliamos os indicadores do IMC e CC na triagem do excesso 

de peso e gordura corporal em adolescentes com destaque a superioridade do IMC. As taxas de 

excesso de peso conferi outras investigações realizadas com amostras representativas de 

adolescentes (Silva et al, 2008). No estudo de Guimarães et al (2012) em Excesso de peso e 

obesidade ele considera que a prevalência da obesidade ocorre mais frequente em escola pública 

do município do que em particulares. Do fato provável, o IFPE – Campus Vitória é uma rede 

pública, mas nem por isso apresentou altos níveis de obesidade no estudo presente. 

No estudo desenvolvido por Zanarati et al (2014), a contribuição do turno escolar 

estendido para o perfil alimentar e de atividade física entre escolares, eles referem-se a pratica 

de atividades físicas na escola, que tem um valor importante para a contribuição de amenizar o 

sedentarismo que é uma consequência do excesso de peso. No campus que foi efetuado a coleta 

dispunha de práticas de exercícios físicos. Zanarati el al relata sobre o fato de os adolescentes 

trocar os alimentos com o teor alto de densidade energética por calorias vazias de baixo 

conteúdo nutricional, tais como frituras, massas, doces, lanches no geral, com essas trocam de 

refeição é que á o aumento de excesso de peso. Em questão a essa abordagem que o autor faz, 

nos resultados aferido pela a pesquisa foi comprovada que é uns dos motivos a levar ao excesso 

de peso, pois os discentes que apresentaram sobrepeso e obesidade falaram que muitas das 

vezes eles substitui as refeições por lanches, o que ocasionou a levar ao aumento de peso.  

4. Conclusões 

Observou-se que há uma proporção de adolescentes com sobrepeso, indicando a 

necessidade de medidas de prevenção, como: incentivo a uma alimentação saudável, práticas de 

atividades físicas, envolvimento da família, além de políticas públicas voltadas para o fomente 

da saúde do escolar. Entretanto, nos dias atuais está sendo um grande desafio devido as diversas 

oportunidades tanto de alimentos bastante calóricos, quanto a própria tecnologia que muitas 

vezes incentivam a opção pelos adolescentes por atividades com um baixo gasto calórico. 
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 RESUMO 

No presente trabalho foi estudado o processo de soldagem GTAW (Gas Tungsten Arc 

Welding), também conhecido como TIG (Tungsten Inert Gas), analisando suas vantagens e 

desvantagens, suas aplicações, como também a utilização do método numérico baseado nos 

elementos finitos, através do software comercial ABAQUS, para simulação computacional da 

soldagem de um tubo de aço inoxidável AISI 316 para obter e analisar a distribuição dos 

campos de temperatura e levantar os ciclos térmicos. 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, onde foram 

simulados dois casos diferentes, o primeiro representa uma soldagem longitudinal, ao longo do 

comprimento do tubo, e o segundo uma soldagem circunferencial, em torno do tubo. Na parte 

circunferencial também foi utilizado a técnica de SIMETRIA, mostrando-se bastante satisfatória 

para a redução do tempo de processamento. Os campos de temperaturas e ciclos térmicos 

obtidos mostraram-se bastante coerentes com os resultados encontrados na literatura. 

Palavras–chave: campo de temperatura; simulação numérica; soldagem GTAW 

1. Introdução 

Dentre os processos que utilizam o arco elétrico está incluso o processo TIG, no qual, a 

união dos materiais é obtida pelo aquecimento destes a partir de um arco elétrico estabelecido 

entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça, podendo ou não utilizar metal de 

adição (Modenesi e Marques, 2006). Este processo contém uma proteção gasosa feita por gases 

inertes que saem da tocha, e são geralmente o He (hélio), Ar (argônio) ou uma mistura de 

ambos. A escolha destes gases depende de alguns fatores: metal de base; estabilidade de arco; 

espessura do metal de base; corrente de soldagem necessária; penetração; aparência da 

superfície (Marques et al., 2011). 

Para a parte de simulação computacional, foi utilizado um programa comercial baseado 

no MEF (Método de Elementos Finitos) chamado ABAQUS, onde a peça é modelada para a 
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simulação: primeiro faz-se o desenho do tubo; segundo coloca-se as propriedades termofísicas 

do metal de base; terceiro coloca-se as condições de contorno térmicas e mecânicas e cria-se a 

malha. E para finalizar a subrotina é acoplada ao programa para, finalmente, ser submetido à 

simulação. 

2. Materiais e Métodos 

Na simulação foi utilizado o aço inoxidável AISI 316, ver tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Composição química do aço AISI 316, %massa. 

C Si S P Mn Cr Ni Mo Fe 

0,08 1 0,03 0,04 2,0 16,50 11,0 2,20 bal 

Foi utilizado o Software comercial chamado ABAQUS, onde foram simulados dois casos, 

um com uma soldagem longitudinal e outro com uma soldagem circunferencial. Para ambos os 

casos foi utilizado o mesmo tubo, com dimensões: diâmetro de 60,33 mm; espessura de 3,91 

mm; comprimento de 100 mm. Segue abaixo os passos para a modelagem computacional:  

1. Gerar o modelo tridimensional de elementos finitos da peça a ser utilizada para a 

simulação do campo de temperatura; 

2. Levantamento das propriedades termofísicas do material em função da temperatura para 

resultados mais precisos; 

3. Solução do modelo térmico, onde a peça será submetida a simulação para obtenção e 

análise dos resultados. 

 

Como modelo de fonte de calor foi utilizado a dupla elipsoide de Goldak, sendo o mais 

preciso na atualidade por apresentar resultados bastante semelhantes com os obtidos 

experimentalmente.  

Para análise dos casos foram mantidos os parâmetros de soldagem, apenas alterado as 

correntes em 50 A, 60 A e 70 A para que comparações fossem feitas. E para melhores 

resultados a malha do tubo foi mais refinada nas partes mais importantes para o estudo dos 

campos de temperaturas, a zona fundida (ZF) e a zona termicamente afetada (ZTA). 

3. Resultados e Discussão 

Foram analisados resultados obtidos a partir da soldagem dos casos citados 

anteriormente, ver as figuras 4.1 e 4.2. 
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       a)                                                                  b) 

 c) 

Figura 4.1 – Campo de temperatura gerado pela soldagem do tubo de aço inoxidável AISI 

316 com corrente de 50 A. (a) soldagem longitudinal (b) soldagem circunferencial (c) 

soldagem circunferencial com SIMETRIA. 

 

Figura 4.2 – Ciclo térmico do caso da soldagem circunferencial para corrente de 50 A.  

Pode-se observar a distribuição do campo de temperatura nos casos acima e também 

pode ser observado a diminuição da temperatura de pico a medida que se afasta do cordão de 

solda. Os pontos para o ciclo térmico têm distâncias de 0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm e 8 mm em 

relação ao centro do cordão de solda. 

Resultado bastante satisfatórios foram obtidos se comparados com outros encontrados 

na literatura, como o trabalho de Deng & Murakawa (2006) que simularam uma soldagem 

circunferencial com o aço inoxidável 304 a partir do processo TIG, como também Purmohamad 
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et al. (2010) que também trabalharam com soldagem circunferencial, utilizando também a fonte 

de calor da dupla elipsoide de Goldak.  

4. Conclusões 

O software baseado no método dos elementos finitos mostrou-se como uma ferramenta 

que pode ser utilizada para otimização dos parâmetros de soldagem; 

A técnica de SIMETRIA mostrou-se viável, produzindo resultados semelhantes ao 

modelo sem SIMETRIA e com tempo de processamento menor; 

Os campos de temperatura e ciclos térmicos mostraram comportamentos bastante 

satisfatórios quando comparados com aqueles encontrados dentro da literatura, podendo servir 

assim de base para obtenção do campo de tensões residuais. 
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RESUMO 

As medições de vazão são aplicadas em diversas áreas, como a medição de vazão dos 

fluidos nos sistemas de automação e a medição de vazão de ar nas torres de resfriamento. 

Porém, para realizar tal tarefa são necessários equipamentos, que por sua vez, possuem uma 

área de atuação restrita, pela forma e materiais que são construídos, assim como o seu princípio 

de funcionamento, gerando um alto custo para sua utilização. Desta forma, foi proposto um 

medidor de vazão utilizando materiais de baixo custo, e baseado na mecânica dos fluidos, para 

obter a vazão através de uma relação com a diferença de pressão. Esta relação foi obtida 

empiricamente utilizando uma bancada de ventiladores centrífugos do IFPE campus Recife. 

Entretanto, como o medidor foi construído através de experimentos, utilizando outros 

medidores, como anemômetro, o que pode apresentar erros na medição, diminuindo assim a 

exatidão e precisão do instrumento desenvolvido. Tendo em vista, a otimização do medidor, 

foram aprimorados a forma de medir a pressão, e outro instrumento (o anemômetro de fio 

quente) foi utilizado para medir a velocidade do fluido. O que gerou uma maior exatidão dos 

dados obtidos para obter-se a relação da vazão com a diferença de pressão. 

Palavras–chave: Mecânica dos Fluidos, Medidores de vazão, Ventiladores 

1. Introdução 

 O conhecimento da vazão durante os processos industriais torna as operações mais 

controladas, o que significa maior qualidade e menor desperdício na produção. 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, que, por sua vez, é 

calculado a partir da velocidade, entre outros. Outro parâmetro importante na medição são as 

características do duto, se neste há válvulas, medidores, obstruções e a rugosidade do mesmo. 

Atualmente, há no mercado uma enorme variedade de medidores, devido às qualidades de cada 

um desses, pois estes são projetados de maneiras diferentes, e assim cada um precisa de algumas 

condições para poder exercer sua função, por terem formas diferentes de obter a velocidade (ou 

a vazão, para então calcular-se a velocidade), por exemplo, os que são utilizados para a medição 

da velocidade do fluido, como o tubo de Pitot e o Anemômetro, seja de pás ou de fio quente. 

Enfim, há vários modos de medir a velocidade e/ou vazão do fluido, porém cada um apresenta 

sua vantagem e desvantagem. Assim, sabendo das dificuldades para medir-se a vazão, foi 

proposto um projeto com o objetivo de construir um medidor de vazão para gases, utilizando os 

princípios da mecânica dos fluidos, e materiais alternativos para torná-lo simples e com baixo 

custo. Desta forma, para a realização do trabalho foi construído um medidor de vazão que 

relaciona a vazão com a diferença de pressão (a pressão antes do laminador e a depois do 

mesmo). E a relação obtida foi a seguinte (Equação 01):  
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Q = -8E
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 ΔP
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 ΔP
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 - 6E
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 ΔP
 3

 + 3E
-06

 ΔP
 2

 + 0,001 ΔP + 0,001  Eq.01 

 Entretanto, não é possível afirmar que este medidor está completamente preciso, pois, 

além da relação ter sido obtida empiricamente o que, dependendo das condições, pode gerar 

erros, foram utilizados outros instrumentos de medição que também podem apresentar erros. 

Desta forma, faz-se necessário o aprimoramento do processo, assim como a certificação das 

condições ideais para o experimento. Para isso foram desenvolvidas técnicas para a melhoria 

das medições da pressão e velocidade. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Com o objetivo de otimizar o medidor, foram pesquisados materiais mais resistentes 

para serem utilizados nos laminadores, a fim de torná-lo mais resistentes a temperatura, por 

exemplo. Outro meio para aprimorar o medidor foi o desenvolvimento de uma nova técnica para 

medir a pressão durante os experimentos, assim como a utilização outro medidor para a 

velocidade do fluido. Os materiais pesquisados para os laminadores não foram possíveis de 

serem utilizados, por questões financeiras e falta de tempo, porém foi testada uma forma de 

fazer um experimento que relacionando vazão com a temperatura através de resistências 

elétricas dentro dos laminadores, entretanto não foi possível obter resultados para tal, pois o 

desenvolvimento do experimento necessitaria muito tempo, o que o tornou inviável. Contudo, 

foi desenvolvida uma nova forma de medir a pressão, diminuindo a possibilidade de erros, esta 

consiste em medi-la em 4 pontos ao invés de 1, antes e depois dos laminadores, que serão 

conectadas entre si e depois conectadas ao painel da bancada, obtendo assim uma média das 

medidas em cada ponto. Assim, foi refeito o experimento na bancada de ventiladores, conforme 

figura 01, para obter a relação da vazão com a pressão diferencial, utilizando os novos métodos 

e instrumentos. 

 

Figura 01 Medidor instalado na bancada 

 O experimento foi feito da mesma forma que os anteriores, variou-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 de fio quente, Simultaneamente a medição da velocidade, media-

se as pressões antes e depois dos laminadores, nos mesmos intervalos da velocidade. Os 

resultados obtidos foram transferidos para uma tabela no Microsoft Excel, conforme a tabela 01. 
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Com o uso do software, foi calculada a vazão para cada velocidade, utilizando a fórmula Q = V. 

A, na qual V é a velocidade do fluido e A é a área por onde ocorre o escoamento. 

 

Tabela 01 Dados obtidos empiricamente 

3. Resultados e Discussão 

Com os resultados obtidos foi feita uma correlação entre a vazão e pressão diferencial, 

através de um gráfico. A partir deste gráfico, conforme o gráfico 01, obteve-se uma curva de 

tendência pelos pontos, e a função que mais se aproximou foi a polinomial do sexto grau. 

 

Gráfico 01 Vazão do ar em função da Pressão Diferencial 
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 Ao substituírem-se as incógnitas da equação 01, obtém uma equação prática que 

relaciona a vazão do ar com a pressão diferencial, obtida por uma coluna manométrica. Segundo 

a equação 02. Com essa equação é possível obter-se qualquer vazão do ar para pressões entre 0 

e 200 Pa, assim como para equipamentos com velocidades do entre 0,5 e 10 m/s. 

 Desta forma, ao comparar-se os resultados obtidos com a nova forma de medir a pressão 

e ainda utilizando outro instrumento para medir a velocidade, com os resultados obtidos com os 

experimentos anteriores, percebe-se que com apenas um experimento, ou seja, com menos 

pontos plotados, foi possível obter-se uma relação entre a vazão e pressão diferencial com um 

coeficiente de determinação igual ao obtido com os três experimentos passados (medindo a 

pressão em apenas um ponto antes e outro depois do laminador, e utilizando um anemômetro de 

pás rotor para medir a velocidade). 

4. Conclusões 

 Esta comparação mostra que a nova forma de medir-se a pressão e a utilização de outro 

medidor de velocidade (o anemômetro de fio quente), proporcionou uma diminuição nos erros 

sistemáticos nas medidas feitas nos experimentos, tornando a relação mais precisa. 

Consequentemente, o medidor tornou-se mais exato, o que aumenta sua eficiência. 

 Deste modo, conclui-se que foi possível aprimorar o medidor, utilizando novas formas 

de medir as grandezas no experimento, o que aumentou a exatidão dessas medidas, otimizando 

o medidor construído, e assim este se tornou mais propenso a ser utilizados em situações fora do 

laboratório, como em torres de resfriamento. 
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RESUMO 

A erosão hídrica acelerada constitui um grave problema associado ao uso agrícola dos solos, 

sendo reflexo do uso e/ou manejo inadequado dos mesmos.  Como objetivo, o presente trabalho 

visa avaliar a eficiência da utilização de quantidades de resíduos de Feijão-Guandú na redução 

das perdas de solo. As chuvas simuladas foram aplicadas no IFPE campus Vitória de Santo 

Antão. Os tratamentos aplicados foram doses de cobertura morta de 0; 100; 200 e 300 g m-2 de 

resíduos de Feijão-Guandú, para uma declividade de 5%. A distribuição da palha na parcela foi 

de forma homogenia. Tendo cada tratamento 3 repetições. As taxas de perdas de solo e a 

concentração de sedimentos foram quantificadas pela pesagem do material, coletado durante 10 

segundos em potes plásticos com capacidade de 1 L, em intervalos de 3 minutos. A cobertura 

morta proporcionou um aumento da lâmina de escoamento, permitindo um menor efeito da ação 

das gotas de chuva sobre o solo. Percebe-se que as taxas de perdas de solo são decrescentes com 

o aumento da quantidade de cobertura morta na superfície do solo, evidenciando que o efeito da 

cobertura do solo é importante para a redução do efeito das perdas de solo, pois evita a 

desagregação das partículas e com isso o seu transporte. Concluindo-se que a cobertura vegetal 

promovida pelo resíduo do Feijão-Guandú promoveu redução nas taxas de perdas de solo e o 

resíduo em contato direto com solo e com o escoamento foi responsável pelo incremento da 

rugosidade da superfície hidráulica. 

Palavras chave: cobertura morta, simulador de chuva, perda de 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). 

mailto:sandro.augusto@vitoria.ifpe.edu.br
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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 

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  

O experimento foi conduzido 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.  

O solo é classificado como Podzólico Vermelho-Amarelo foi coletado no município de 

Belo Jardim em Pernambuco, Clima tropical com estação seca (Classificação climática de 

Köppen-Geiger: As). Os tratamentos aplicados serão às doses de cobertura morta de 0; 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 será 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 homogenia. Tendo cada tratamento 3 repetições. 

As chuvas simuladas tiveram duração de 30 minutos e 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 sendo 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. A determinação das taxas de perda de solo foram obtidas pela pesagem do 

material que foi coletado durante 10 segundos em potes plásticos com capacidade de 1 L, em 

intervalos de 3 minutos.  

Aos potes, após pesagem, foi adicionado 5 mL de sulfato de alumínio e potássio P.A. a 

5%, para deposição das partículas durante 24 horas, em seguida o sobrenadante foi succionado e 

os potes levados para secagem em estufa a 65ºC, em seguida foram pesados para determinação 

do solo seco. Através da relação entre a massa de solo seco e a massa de mistura água-

sedimento será expressa a concentração de sedimentos em (kg L-1). 

As perdas de solo foram obtidas utilizando-se a seguinte equação: 
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em que, Ps = perdas de solo (kg m-2); Q = vazão (L s-1); Cs = concentração de 

sedimentos (kg L-1); t = intervalo entre as coletas (300 s); A = área da parcela (m²). 

A porcentagem de cobertura do solo foi determinada utilizando-se o método de 

Mannering, descrito por Bezerra et al. (2002), que utiliza a projeção fotográfica de uma moldura 

com a cobertura vegetal da área. Inicialmente foi construída uma moldura de madeira nas 

dimensões de 76 cm de largura por 51 cm de comprimento, a qual será então, montada sobre 

uma área representativa das parcelas e fotografada. Com a soma da contagem das intersecções 

entre as linhas retas horizontais e verticais com os pontos de cobertura vegetal da superfície 

projetados, teremos a percentagem total de cobertura vegetal, sendo que cada ponto de 

intersecção representa 2 %, pois 50 são os pontos de intersecção. 

 O delineamento experimental utilizado será o inteiramente casualizado, sendo os 

resultados 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 Discussões 

Pode-se perceber claramente a existência de uma lâmina de escoamento, evidenciada 

com o uso de corante, distribuída em toda parcela (Figura 1), apesar de ser ela perpassada pelos 

resíduos vegetais da cana, que tem uma altura visivelmente maior que a lâmina superficial. O 

que influência as taxas de perdas de solo devido ocorrer uma redução no impacto das gotas de 

chuva diretamente sobre a superfície do solo. 

  O fluxo superficial produzido pela chuva é um exemplo de fluxo do solo gradualmente 

variado, instável e não uniforme sobre uma superfície livre, sendo governado pelas leis da 

conservação de massa e momento (Chow, 1959), freqüentemente chamadas das equações de 

Sant-Venant, ou simplesmente equações do movimento.  Embora o fluxo superficial seja 

idealmente representado pelas equações de Saint-venant, a solução da onda cinemática tem 

produzido os mais acurados resultados para maioria dos casos hidrológicos (Gerits, et al, 1990). 

O mesmo autor reporta que o termo “cinemática” refere-se ao movimento onde os termos de 

aceleração e pressão são negligenciáveis, e o termo de fricção do declive iguala-se ao declive da 

superfície, ou seja, os termos de pressão e aceleração da equação de momento são tomados 

como zero. 

Na Figura 2, percebe-se que as taxas de perdas de solo são decrescentes com o aumento 

da quantidade de cobertura morta na superfície do solo, evidenciando que o efeito da cobertura 

do solo é importante para a redução do efeito das perdas de solo, pois evita a desagregação das 

partículas e com isso o seu transporte. O mesmo foi evidenciado no trabalho de Cantalice 

(2002), Bezerra (2006), que com o aumento das doses de palha (aumento da cobertura), ocorreu 

uma redução das perdas de solo. Nota-se também que o tratamento que apresentou menores 

taxas de perdas de solo foi o que apresentou maior cobertura do solo e em contato direto com a 
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superfície do solo criando barreiras físicas ao livre escoamento superficial, teve uma redução em 

torno de 95%, 61% e 34% de perdas de solo quando comparado com o solo descoberto, para as 

respectivas quantidade de resíduo vegetal promovido pelo Feijão-Guandú de 300, 200 e 100 g 

m-2, o que demonstra que o uso cobertura do solo como prática conservacionista, deixa o solo 

mais protegido contra os agentes erosivos da natureza.  

Estes resultados demonstram que quanto maiores as porcentagens de cobertura do solo 

proporcionada pelo resíduo utilizado menores serão as taxas de perdas de solo, devido a um 

menor impacto das gotas de chuva direto na superfície do solo, diminuindo assim, a 

desagregação das partículas da camada superficial do solo. Ressalta-se que esse efeito foi 

diferenciado pelo tipo de cobertura vegetal, pois como se observa na tabela 1, que o contato 

direto do resíduo com o solo, traduz na maior rugosidade para tipo de cobertura, proporcionou 

as maiores de perdas de solo para o escoamento com o solo descoberto. Também observado no 

trabalho de Bezerra e Cantalice, 2006. 

4. Conclusões 

1. A cobertura vegetal promovida pelo resíduo do Feijão-Guandú promoveu 

redução nas taxas de perdas de solo; 

2. O resíduo em contato direto com solo e com o escoamento foi responsável pelo 

incremento da rugosidade da superfície hidráulica; 
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Figura 1. Aspecto do escoamento superficial e formação de lâmina sobre o solo 

durante a chuva simulada. 

 

Figura 2. Taxas de perdas de solo obtidas em função das taxas de cobertura do 

solo proporcionada pelo aumento da quantidade de resíduo sobre o solo, sob chuva 

simulada. 

Tabela 1. Cobertura do solo (CS), perdas de solo (Ps) e coeficiente de 

rugosidade de Darcy-Weisbach (f) observadas na presença de cobertura morta 

proporcionada pelo resíduo do Feijão-Guandú. Valores médios de três repetições. 

Tra

tamento 

Cobertura 

do solo (CS) 
f Os 

m2 m-2  Kg m-2  

SD 0,00 0,15a 0,2301ª 

10

0 g m-2 
0,34 1,42b 0,1499ª 
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20

0 g m-2 
0,56 1,53b 0,1095b 

30

0 g m-2 
1 1,60b 0,0119b 

Tratamentos com a mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente (SAS, 

P < 0,05). 
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 RESUMO 
Este trabalho  tem como objetivo estudar e historicizar a inauguração da Penitenciária 

Juiz Plácido de Souza (PJPS), localizada em Caruaru, através da análise das memórias de 

indivíduos que viveram este fenômeno. Para tal feito, utilizamos as correntes da história oral e 

história do tempo presente para alcançar o maior número de informações possíveis das verdades 

multifacetadas ocultas sobre a rememomaração dos moradores do entorno do presídio, partindo 

da análise de entrevistas com os mesmos. Buscamos atentar a alguns aspectos que tange a 

expectativa geral da população durante a inauguração de um presídio, sejam estas sociais, 

econômicas, expectativas com relação ao controle da criminalidade local e entre outras. O 

presente trabalho também faz ponte com a pesquisa desenvolvida no ano anterior, no qual fora 

historicizado a PJPS através da imprensa buscando, portanto, contrapor os principais pontos 

obtidos nessa análise com os relatos de quem viveu o evento.  

Palavras–chave: Caruaru; história oral; memória; prisões; ressocialização 

1. Introdução 

A memória é uma importante ferramenta que nos possibilita o estudo de como um 

determinado acontecimento foi presenciado por um indivíduo ou grupo de indivíduos, é nessa 

imersão de subjetividade que encontramos uma verdade multifacetada e assim, uma maior 

riqueza de informações, logo, partindo destes pressupostos, nosso projeto tem como objetivo 

analisar essas informações, relativas à Penitenciária Juiz Plácido de Souza, e relaciona-las de 

uma perspectiva mais humana ao se utilizar como fonte as memórias dos moradores do bairro 

do Vassoural, local onde se situa a unidade.  Assim,  o presente estudo busca inovar a atual 
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historiografia das prisões brasileiras, elencando desta forma, um método até então pouco 

utilizado para a construção de uma história das prisões, a memória.  

A inauguração da PJPS fora um evento um tanto quanto nebuloso no que diz respeito a 

quantidade de informações transmitidas pelos veículos midiáticos, tornou-se necessário então, 

uma complementação de informações para gerar mais inferências para a construção  histórica 

dessa instituição.   

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 que iremos nos 

debruçar, investigando como os moradores dos arredores do presídio perceberam esse 

fenômeno.  

2. Materiais e Métodos 

Utilizamos a metodologia da história oral e estudo do tempo presente. Cada bolsista, 

juntamente com o orientador, elaborou um roteiro de entrevista semiestruturada, que permite 

maior interação entre o entrevistado e o entrevistador, permitindo atingir pontos específicos de 

interesse do objeto abordado, esta opção fora adotada pois permite um diálogo mais fluente 

entre entrevistador e entrevistado, assim como, permite uma constante renovação das questões a 

serem levantadas, buscando sempre atender a uma área mais vasta possível dentro de nosso 

objeto de estudo. No que diz respeito a este subprojeto, buscamos entender através das 

memórias dos entrevistados, como se deu o processo da inauguração da PJPS. Para alcançar 

esse objetivo, escolhemos um roteiro semiestruturado para melhor definir as informações de 

interesse e ao mesmo tempo, deixar o entrevistado confortável o suficiente para que nenhuma 

informação valiosa se perdesse no processo de rememoração. Durante as entrevistas, o bolsista 

estava acompanhado do orientador e fora utilizado como material primário um gravador de 

áudio, permitindo aos bolsistas a subsequente transcrição das entrevistas e a consequente análise 

das mesmas. 

3. Resultados e Discussão 

Após a conclusão das transcrições das três entrevistas realizadas, pode-se fazer algumas 

inferências, estas, por sua vez, nos ajudam entender uma boa parte desse universo em que está 

mergulhado a história das prisões brasileiras. De modo a facilitar a análise dessas informações, 

resolveu-se dividir em dois grupos: Primeiramente, no grupo A, encontra-se a entrevista que nos 

permitiu montar um panorama do aparato carceráriode Caruaru nos primórdios da inauguração 

da Plácido de Souza. No grupo B estão contidas as três entrevistas restantes, no qual, 

resolvemos agrupá-las desta forma tanto pela proximidade de perfil dos entrevistados, quanto 

pelo foco comum almejado no roteiro de entrevista, este é o grupo que diz respeito as memórias 

dos moradores do entorno da PJPS. 

Grupo A: O perfil do entrevistado, do sexo feminino, é bastante distinto no que diz 

respeito a relação quantitativa com as outras entrevistas, possuindo alto grau de estudo e bem 
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conhecido no estado de Pernambuco (e até internacionalmente) por suas contribuições na 

melhora do sistema carcerário, especialmente na cidade de Caruaru. Segundo seus relatos, a 

situação jurídica de execução penal na cidade de Caruaru tem um passado calamitoso, nessa 

entrevista percebemos que o sistema carcerário nos períodos anteriores e até posteriores da 

inauguração da PJPS carecia não só do apoio econômico e político, (como fora relatado nos 

periódicos que circulavam na época), mas também das fundamentações jurídicas que regiam o 

sistema penal, inclusive alegações que os próprios juízes e promotores da época desconheciam 

algumas práticas fundamentais da execução penal, como, por exemplo, instaurando penas 

excessivas, situação que colaborou para a exponencial superlotação carcerária no estado de 

Pernambuco, incluindo a PJPS.  

 Grupo B: Diferindo no que tange ao perfil do resto do grupo, este entrevistado possui 

alto grau de formação, também do sexo feminino e, na época da inauguração, ingressou em um 

curso superior de Direito. Não acreditava que o novo presídio traria queda nas taxas de 

criminalidade, entretanto, rememora que sentia-se empolgada pela potencial aplicabilidade da 

nova Lei de Execução Penal (LEP) que havia sido inaugurada alguns anos antes, trazendo em 

suas contribuições, um código moderno e humanizado. Contudo, o entrevisto decepciona-se 

com a situação do presídio após retornar ao bairro em 1994. Além disso, percebe-se uma 

ausência de informações quando se aborda o contexto político que estava imergido a PJPS em 

sua inauguração, acreditamos que esse fato se dá pela falta de circulação de periódicos 

descritivos na época.  

Os dois últimos entrevistados tinham um perfil bem semelhante, ambos do sexo 

feminino, ambos trabalhavam desde a juventude (com atividades envolvendo confecção, 

logística e venda de peças de roupas), ambos admitiram pouco se importar com a dimensão 

política da época da inauguração de PJPS. Entretanto, pode-se perceber uma diferença gritante 

no que se refere ao aspecto ressocializador das prisões, um dos entrevistados, se opunha 

radicalmente aos possíveis benefícios da ressocialização, enquanto que o outro entrevistado se 

encontra em um estado mais propício a difusão dessa ideia. 

Em ambos os casos, os entrevistados confirmaram um situação que se agravava na 

realidade caruaruense pré-PJPS, a extrema superlotação. Tal afirmação coincide com as 

publicações nos periódicos do Jornal Vanguarda, no qual afirmava que a superlotação carcerária 

fora um dos motivos que levou a PJPS a ser construída em meados de 1989, entretanto, um fato 

que nos chama atenção é que o mesmo periódico publicou uma série de matérias sobre as 

rebeliões que ocorriam na cadeia pública de Caruaru. Quando questionados sobre esse fato, 

ambos os entrevistados não conseguiam se recordar desses eventos, o que projeta, talvez, uma 

falta de interesse pela população com a situação carcerária da época. 

 Ambos os entrevistados afirmaram que o fato de ter um presídio ao lado de suas casas, 

não altera drasticamente suas rotinas e preocupações, demonstrando uma certa permeabilidade 

em relação a instituição. Entretanto, quando questionados se o presídio ajudava no controle do 

crime em Caruaru, a resposta fora unânime: “Não!”. Apenas um dos entrevistados do Grupo B 
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acreditava fielmente no fator ressocializador e que a PJPS seria uma nova esperança para a 

criminalidade local, enquanto que os outros dois entrevistados do grupo tinham como opinião 

que o presídio não reformava os cidadãos que ali chegavam, que servia apenas como um lugar 

onde os indivíduos eram jogados ao relento, consequentemente retornando a sociedade em 

estado pior do que sua condição de chegada. Contudo, um dos aspectos mais interessantes 

destas entrevistas fora que, quando questionados sobre os projetos ali desenvolvidos (laborais, 

sociais, físicos, espirituais, comemorações cívicas e etc) seus relatos se moldaram para algo 

mais positivo, mais permeável a ideia que aquele presídio seria um agente ressocializador, 

projetando uma hipótese de que eles mesmos já sabiam sobre essa poderosa ferramenta de 

controle ao crime, a ressocialização, entretanto, sofriam de alguma espécie de coerção social 

acerca de suas concepções dos presídios em geral, gerando, portanto, um relato dúbio e 

multifacetado. 

4. Conclusões 

Apreende-se que não se pode ignorar o impacto causado pela inauguração de uma 

instituição penal em determinado local, onde é possível observar pontos peculiares que nos 

permitem historicizar este acontecimento. No que se refere à expectativa de controle da 

criminalidade local, fica evidente uma ânsia por uma mudança situacional da temática carcerária 

no munícipio de Caruaru com a inauguração da PJPS (1988). No âmbito político, percebeu-se 

nos periódicos do Jornal Vanguarda, um destrato com a penitenciária, esta por sua vez, servindo 

apenas de uma promessa política do então prefeito em gestão, José Queiroz, que logo após a 

inauguração já houve relatos de problemas de segurança e de falta de pessoas para a gestão 

interna do presídio, ou seja, a PJPS não recebeu a devida atenção enquanto solução de uma 

importantíssima problemática social, o sistema carcerário brasileiro (situação que só veio a 

mudar com o projeto de humanização do ambiente carcerário).  

A tranquilidade permeava a vida dos entrevistados que moram nas proximidades do 

presídio, estes, não pareciam se importar com possíveis fugas e aumento de criminalidade no 

local, ainda sequer fora citado algum tipo de desvalorização nos terrenos próximos ao presídio, 

algo que é muito comum a várias cidades brasileiras. As memórias dos entrevistados, assim 

como nos jornais, pareciam estar condicionadas as lembranças de acontecimentos que julgavam 

ruins, como, por exemplo, o barulho na rua em dia de visita e o grande movimento. Nos 

aspectos positivos, as memórias dos mesmos atentavam as atividades laborais ocorridas a partir 

do projeto de humanização do ambiente carcerário. Percebe-se, portanto, que, no que diz 

respeito ao período pré-inauguração e pós-inauguração, poucas coisa era rememorada, uma 

parcela disto se deu por falta de notícias que não meramente informativas, mas notícias 

descritivas nos periódicos da época. 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi analisar como os livros didáticos do Ensino 

Fundamental I tem trabalhado o sentido de número, no campo de conhecimentos ‘números e 

operações’. Desde cedo a criança deve compreender os diferentes significados dos números e 

das operações, das relações existentes entre elas e ser incentivada a realizar cálculo exato e 

aproximado, mental e escrito. O desenvolvimento destas habilidades está relacionado ao que é 

denominado de ‘sentido de número’ por alguns pesquisadores, uma competência que envolve o 

entendimento intuitivo dos números e das operações. Como muitas vezes os livros didáticos são 

o guia dos professores para as atividades a serem realizadas, considera-se relevante analisar 

como o sentido de número tem sido abordado nos livros didáticos. Foram analisadas as 

atividades propostas para a criança realizar em três coleções de livros didáticos e buscou-se 

identificar se o sentido de número era tratado de modo explícito ou implícito e os indicadores de 

sentido de número que estavam contemplados nestas atividades. Em apenas três livros o tema 

foi tratado de maneira explícita, pois o mesmo serviu de título para a tarefa que seria realizada. 

Foram identificados sete indicadores do sentido de número nas atividades do livro. Conclui-se 

sobre a importância de o professor fazer uma avaliação sobre que habilidades do sentido de 

número estão sendo trabalhadas ou deixando de ser para que planeje outras atividades que 

oportunizem cada vez mais o seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: livros didáticos; números; operações; sentido de número  

1. Introdução 

Os números e as operações devem ser trabalhados na escola considerando conhecimento 

que a criança já traz do meio social no qual está inserida, mesmo numa idade ainda muito 
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precoce, pois antes mesmo de ir à escolar ela já tem noções matemáticas: com certa frequência é 

questionada sobre a sua idade, a quantidade de pessoas que moram com ela, qual a data de seu 

aniversário entre outras coisas. 

Sentido de número é um termo que surgiu nos anos 90, e que significa “ser capaz de 

pensar sobre e discutir relações numéricas e espaciais utilizando as convenções da nossa própria 

cultura” (NUNES; BRYANT, 1997, p. 19). Para CEBOLA (2007, p. 226) “sentido de número é 

algo impreciso, pessoal e personalizado, que está relacionado com as ideias que cada um foi 

estabelecendo sobre os números e as operações e que nem sempre é fácil de escrever”. É um 

entendimento intuitivo sobre os números e as operações.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) a criança deve 

compreender os diferentes significados das operações, das relações existentes entre elas e ser 

incentivada a realizar cálculo exato e aproximado, mental e escrito (MEC/SEF, 1997), objetivo 

este também relacionado ao desenvolvimento do sentido de número, porque envolve a 

compreensão dos diferentes significados que os números possam ter.  

SPINILLO (2006) cita alguns indicadores de sentido de número, que servem para 

identificar quando alguém tem bom sentido de número. São eles: Compreensão do significado 

do número, reconhecimento da magnitude absoluta e relativa dos números, julgamentos 

quantitativos e inferências, cálculo numérico flexível, utilização de parâmetros de referência de 

forma adequada, conhecimento do efeito relativo da operação nos números e desenvolvimento 

de estratégias de estimativa e julgamento da razoabilidade de resultados. Em muitos casos, os 

livros didáticos são o guia de professores (SALLA, 2012) quanto ao conteúdo e atividades a 

serem desenvolvidas. Resta saber se as atividades propostas nos livros contemplam o 

desenvolvimento de tais habilidades. 

Neste caso, torna-se relevante analisar como o sentido de número tem sido abordado nos 

livros didáticos, no campo “números e operações”, principalmente levando em consideração que 

sentido de número não é um conteúdo didático, mas uma competência que precisa ser 

desenvolvida. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi analisar três coleções de livros 

didáticos, recomendados pelo PNLD 2013, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com relação 

ao grande campo do conhecimento matemático ‘números e operações’, para: identificar se a 

competência sentido de número nesse campo é trabalhada de maneira explícita (declarada como 

tema/título) ou implícita (não declarada como tema/título); reconhecer que indicadores de 

sentido de número são trabalhados nesse campo em cada ano escolar; avaliar o modo como são 

trabalhados esses indicadores. 

2. Método 

A análise das atividades dos livros didáticos foi realizada com base nos indicadores de 

sentido de número citados por SPINILLO (2006). Foi elaborada uma planilha com o nome de 
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cada indicador em uma linha e cada item analisado era computado em pelo menos um dos 

indicadores. Cada livro foi analisado minuciosamente quanto aos indicadores presentes e após a 

análise de todos os livros, foi realizada a contagem para verificar os indicadores mais 

trabalhados e os menos trabalhados também. Além disso, buscou-se identificar se o sentido de 

número era tratado de modo explícito ou implícito nas atividades.  

3. Resultados e Discussão 

Foi observado que em apenas três livros o tema foi tratado de maneira explícita, pois o 

mesmo serviu de título principal para a tarefa que seria realizada. Nos demais livros o sentido de 

número foi trabalhado implicitamente. Foram contabilizados 6783 itens relacionados ao campo 

de conhecimento ‘número e operações’. O quantitativo de vezes em que os indicadores foram 

contemplados está ilustrado na Tabela abaixo.  
Tabela. Quantitativo de itens (em valores absolutos) em cada indicador de sentido de número por ano 

escolar. Total de itens = 6783. 

Indicador  1º ano 

(n=482) 

2º ano 

(n=1254) 

3º ano 

(n=1831) 

4º ano 

(n=1653) 

5º ano 

(n=1563) 

Total 

(n=6783) 

1.Significado 272 518 631 859 705 2985 

2.Magnitude 42 91 118 85 195 531 

3.Julgamento 35 36 99 123 93 386 

4.Cálculo 48 395 678 298 304 1723 

5.Parâmetro --- 2 4 --- 3 9 

6.Operações 78 202 270 241 250 1041 

7.Estimativa 7 10 31 46 13 107 

Nota. 1. Significado dos números; 2. Reconhecimento da magnitude absoluta e relativa dos números; 3. 

Julgamento quantitativo e inferência; 4. Cálculo numérico flexível; 5. Utilização de parâmetros de 

referência de forma adequada; 6. Conhecimento do efeito relativo da operação nos números; 7. 

Desenvolvimento de estratégias de estimativa e julgamento da razoabilidade de resultados. 

No geral, nota-se que ‘significado dos números’ é o indicador mais trabalhado nos itens 

e que o ‘uso de parâmetros de referência’ o menos trabalhado. ‘Cálculo numérico flexível’ 

aparece como o segundo mais trabalhado ao longo dos anos escolares. Chama-se atenção para o 

fato de pouco ser trabalhado nos livros a habilidade da estimativa, muito importante para o 

desenvolvimento do sentido de número, pois está ligada diretamente à intuição numérica.  

O indicador ‘reconhecimento da magnitude absoluta e relativa dos números’ esteve 

relacionado ou ao uso do sistema monetário ou ao uso do quadro valor de lugar. Muitas vezes o 

indicador ‘cálculo numérico flexível’ também esteve relacionado ao sistema monetário e à 
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composição e decomposição do número. Logo, em alguns casos, um mesmo item pontuou para 

os dois indicadores. 

A análise com base nos indicadores de sentido de número citados por SPINILLO (2006) 

mostra que o sentido de número, mesmo sendo algo impreciso, pessoal e personalizado 

(CEBOLA, 2007) é trabalhado ao longo dos livros; e que isso pode favorecer a eficiência dos 

indivíduos para lidar com os números (NUNES; BRYANT, 1997). Nas questões foi observado 

que para resolvê-las, as crianças precisam desenvolver estratégias úteis para processar a 

informação, interpretá-la e comunicá-la adequadamente. O que implica dizer que os livros 

apresentam boas propostas para desenvolver esta competências nas crianças.  

4. Conclusões 

Considera-se que a forma como os itens têm sido apresentados favorece a compreensão 

das crianças de que os números não servem apenas para contar, mas também para ordenar, 

codificar, operar, julgar, estimar. As atividades analisadas mostraram que há uma preocupação 

dos autores em situar a criança na sociedade. Um bom exemplo disso é que o sistema monetário 

é trabalhado de forma intensa tanto em sua compreensão quanto na forma de calcular o dinheiro.  

Porém, é importante que o professor faça uma avaliação sobre que habilidade do sentido 

de número está deixando de ser contemplada no livro (ou pouco tratado) para que planeje outras 

atividades que oportunizem cada vez mais o seu desenvolvimento. No caso dos livros 

analisados neste trabalho, os indicadores que menos foram identificados foram ‘uso de 

parâmetros de referência (âncoras)’ e ‘estratégias de estimativas’. Um professor atento a isso irá 

buscar formas de explorar mais estas habilidades.   
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RESUMO 

O trocador de calor é um dispositivo que realiza uma troca térmica entre fluidos 

diferentes a diferentes temperaturas. São bastantes úteis nos setores industriais, como: 

engenharia, ar condicionado, residenciais, refrigeração industrial, processos químicos e 

produção de energia elétrica. Atingir eficiência máxima e o desempenho de um trocador 

significa agilidade nos processos industriais e redução de custos .A busca por melhorias, propôe 

aos trocadores um papel de reaproveitamento energético eficaz causando na empresa um 

reconhecimento global. O projeto propõe avaliar o rendimento térmico do trocador de calor tipo 

placa plana através de parâmetros técnicos, comparando e determinando a eficiência energética 

utilizando a lei da termodinâmica com as equações características deste equipamento e 

coeficientes globais de transmissão de calor em função dos fluidos quente e frio e suas variações 

de vazão. Foi dividido em duas partes: uma experimental que através das análises de diferença 

de temperaturas médias, no laboratório de termo fluidos do IFPE, departamento de mecânica, 

campus Recife, utilizando a bancada de trocadores de calor TecQuipment modelo TD360.A 

outra por meio da utilização de equações de massa e energia permanentes usando os resultados 

numéricos e experimentais para comparar as diferentes situações que ocorre com este trocador. 

Palavras – chave: trocador de calor, energia, eficiência energética. 

1. Introdução 

O trocador de calor é um dispositivo que realiza uma troca térmica entre fluidos 

diferentes a diferentes temperaturas. O trocador vem sendo utilizado em várias aplicações por se 

preocupar com a conservação de energia. Podem ser utilizados tanto nos sistemas industriais, 

comerciais, residenciais, até para produzir energia. O trocador tanto resfriar como também 

aquecer, porém, sua essencialidade dentro de uma empresa para o reaproveitamento energético, 

em sistemas de cogeração de energia aproveitando os recursos de forma mais eficaz. 
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Existem variados tipos de trocadores de calor e podem ser divididos em três partes: 

térmica, que corresponde as temperaturas e escoamentos dos fluidos; mecânica: que se refere a 

corrosão dos fluidos, expansões e tensões térmicas e a troca de calor; e de fabricação: que visa 

as características físicas e as dimensões, viabilizando um processo prático nos sistemas 

complexos ou não. 

O experimento foi realizado com o trocador de calor tipo placa plana e serpentina, que é 

compacto, eficiente e consiste num equipamento com camadas de placas de metal separadas por 

juntas, que possuem furos que circula a água quente e fria.  

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A metodologia será realizada de forma experimental e numérica, sendo que a primeira 

consiste em medições de temperaturas através das mudanças das vazões realizadas 

manualmente de 0,25 a 4,50 l/min incluindo a temperatura ambiente de 24ºC. Verificou-se que 

com cada mudança de temperaturas a vazão se modifica e o trocador reage. A forma numérica 

se aplica com equações de massa e energia no trocador de calor em regime permanente; com 

temperatura fixa na bancada foi de 50ºC, com variações para mais e para menos de 1,5.A visão 

numérica baseado na primeira Lei da Termodinâmica e aplicações das equações como: 

coeficiente global, transferência de calor no fluido quente e frio.  

3. Resultados e Discussão 

Abaixo temos imagens demonstrativas das temperaturas com diferentes vazões 

relacionando cada resultado com o aumento ou diminuição das vazões . 

   

Figura 1 Tabela do trocador de calor Placa Plana e Serpentina de conexão paralela. 
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Figura 2. Tabela do Trocador de calor Placa plana e Serpentina de Conexão Paralela 

 

Figura 3. Tabela do trocador de calor Placa Plana e Serpentina de Conexão Contra Fluxo 
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Figura 4. Tabela do trocador de calor Placa Plana e Serpentina de conexão Contra Fluxo. 

É observado que há maior troca de calor na vazão de água quente e em determinados 

trechos como na relação 1/0,25, ou seja, vazão de água quente 1 com vazão de água fria 0,25 

localizado no TC1 (tabela  do trocador de calor conexão paralelo). Os valores são quase 

repetidos obtendo resultado 26,0 ou 26,1. 

A diferença entre as conexões se dá de forma como o sentido do fluxo influencia na  

conexão paralelo vai de encontro a água, já o contra fluxo é de forma conntrária. É importante 

salientar algumas observações: nas tabelas das duas conexões os valores são parecidos obtendo 

uma diferença apenas em1,5% entre os graus; na conexão Contra fluxo exatamente  na vazão de 

água quente 2,50min a 2.75 há menor troca de calor assim como na conexão paralelo esta menor 

troca se dá em 4,25 min a 4,50. 

Comparando os resultados das conexões verifica-se maior saída de água fria na conexão 

paralelo, obtendo assim maior troca de calor. 

4. Conclusões 

 O estudo com o trocador de calor tipo placa plana verificou-se resultados significativos 

observando neste trocador uma importante característica que se dá pela delimitação de espaços 

pequenos dos quais o trocador traz resultados mais exatos de troca com altas performances 

desde pequenas vazões até altas temperaturas. A pesquisa mostrou que o tipo placa plana 

funciona com desempenho alto na energia calorífica na forma de conexão contra fluxo e grandes 

perdas na energia emitida. 

Já na conexão paralelo traz um melhor desempenho nos fluidos frios mantendo a 

praticidade na troca fria do fluido sobre os demais, auxiliando empresas por ser um trocador de 

fácil utilização, praticidade e manuseio. 
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Sua utilização nas indústrias de estocagem de alimentos, petroquímicas, siderúrgicas, 

produtoras de papel em temperaturas  menores evita grandes perdas de calor. Elas conseguem 

manter suas matérias primas conservadas sem grandes perdas resultando numa ótima economia.  

Por ser de poucas variações de temperaturas este trocador se torna ideal e de alto 

desempenho sem muitas perdas de calor que resulta numa economia financeira, de mão-de-obra, 

administrativa etc.  

Recomenda-se um estudo sistematizado e efetivo das reais aplicações dos trocadores de 

calor nas indústrias; 

O uso intensive de tecnologias aplicadas a estes trocadores favorecendo sua aplicação e 

melhor desempenho possível corrigindo os possíveis erros. 
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RESUMO 

O plano de pesquisa de Avaliação Ergonômica no Posto de Trabalho de uma caldeira 

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 antiergonômicos 

presentes nas áreas de uma caldeira. A ergonomia é um dos fatores de risco mais conhecidos da 

Segurança do trabalho e é parte do Sistema de Gestão de Segurança na Área de Caldeiras. A 

postura do corpo, tempo de exposição a certos fatores, movimentos repetitivos e stress devem 

ser levados em consideração em diversas áreas de atuação. Como método de análise inicial foi 

utilizou-se a técnica biomecânica OWAS, que é eficiente, porém superficial. Por isso foram 

utilizadas outras técnicas como RULA e REBA, técnicas mais aprofundadas e requerem 

maiores detalhes. Ao utilizar estas técnicas, foi notada a necessidade de alterações no posto de 

trabalho, tendo em vista que em todas as análises acusaram risco ao trabalhador. 

Palavras Chave: caldeira;ergonomia;owas;segurança do trabalho 

1. Introdução 

De acordo com a NR 13 as caldeiras são definidas como: “equipamentos destinados a 

produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de 

energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de 

processo.” (NR-13, 1978). 

 A NR 17 visa a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente.(NR-17, 1978) 

No Brasil a definição mais conhecida é: "A ergonomia é o estudo da adaptação do 

trabalho ao homem" (IIDA, 1993) 

É relevante abordar a importância do fator ergonômico e os males que podem ser 

causados aos trabalhadores em áreas de caldeiras. Estas máquinas produtoras de vapor são de 
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grande utilidade em uma larga variedade de indústrias, o que, por conseguinte, estende a sua 

importância à sociedade em geral. 

Levando em consideração que toda tarefa exige algum desgaste do corpo, este pesquisa 

foi iniciada para verificar a possível existência de fatores antiergonômicos na árae caldeiras. 

Para avaliar as posturas adotadas pelos operadores de caldeiras foi utilizado 

preliminarmente o método de avaliação ergonômica OWAS (Ovako Working Analysis System 

), método esse utilizado como verificador inicial de posturas biomecânicas em um determinado 

ambiente de trabalho (IIDA, 2005). A depender dos resultados obtidos, utiliza-se de outros 

protocolos complementares para um diagnóstico completo dos postos de trabalho em questão. 

Baseado nos resultados de OWAS, outras duas técnicas foram utilizadas para analisar a 

operação da caldeira. Utilizando da técnicar RULA (Rapid Upper Limbs Assessment) e REBA ( 

Rapid Entire Body Assessment) , novas visitas foram realizadas para uma melhor análise da 

biomecânica do trabalhador durante a operação da caldeira, para definir quais as posturas mais 

adotadas pelo operador. 

2. Materiais e Métodos 

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(Ovako Working Analysis 

System), 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.  

Baseado nos resultados da aplicação do OWAS, outras duas técnicas de análise foram 

utilizadas para confirmar a não conformidade do posto de trabalho.Foram elas RULA ( Rapid 

Upper Limb Assessment) e REBA( Rapid Entire Body Assessment), técnicas que assim como 

OWAS, avaliam fatores presentes no posto de trabalho, assim como postura, "pega" e 

movimentos repetitivos ou estáticos.  

Cada uma dessas técnicas classifica a postura mais adotada ou atividade, permitindo que 

o pesquisador saiba o grau de risco o qual o trabalhador está exposto e determina se serão 

necessárias mudanças. 

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 
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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. 

Assim, como OWAS, a técnica RULA também acusou irregularidades classificando 

como :  "Deve-se realizar uma investigação. Devem ser introduzidas mudanças" ou seja, a 

postura mostra-se possivelmente prejudicial ao trabalhador. Já o método REBA aponta risco 

médio ao trabalhador, mostrando que uma intervenção é necessária. 

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. 

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 

O gênero Croton, da família Euphorbiaceae, apresenta 35 espécies em Pernambuco, 

entre as quais está Crhamnifolius H.B.K. (sin. Croton heliotropiifolius Kunth), popularmente 

conhecido como velame. O objetivo desse trabalho foi analisar a influência do horário de coleta 

de folhas de C. rhamnifolius sobre o óleo essencial extraído de suas folhas. Os parâmetros 

estudados foram volume de óleo obtido e teor. O óleo foi extraído por hidrodestilação em 

sistema tipo Clevenger. As plantas foram colhidas em quatro horários diferentes (08:00, 11:00, 

14:00 e 17:00). A maior média de volume obtido foi de 0,8 mL (nas amostras de 11:00 e 14:00), 

e a maior média de teor foi de 1,54% (amostra das 11:00). No entanto, estatisticamente (de 

acordo com teste de Tukey com 95% de confiança), não houve diferença significativa em tais 

parâmetros, mostrando que a hora de coleta não tem efeito sobre eles. 

Palavras-chave: óleo essencial; extração; Croton rhamnifolius; Croton heliotropiifolius 

1. Introdução 

Na medicina popular, óleos essenciais são largamente utilizados, e dentre os diversos 

tipos de espécies estudadas, várias espécies de Croton são reconhecidas como medicinais, com 

benefícios terapêuticos sobre câncer, diabetes e malária, males gastrointestinais, cicatrização, 

febre, inflamações, dores (LOPES et al., 2012).  

O gênero Croton, pertence à Euphorbiaceae, e tem 700 espécies, muitas das quais são 

produtoras de óleos essenciais de propriedades tóxicas e terapêuticas (FUENTES et al., 2004). 

No estado de Pernambuco (Brasil), estão presentes 35 espécies do gênero Croton, entre as quais 

está Croton rhamnifolius H.B.K., sin. Croton heliotropiifolius Kunth (ANGÉLICO et al., 2012), 

popularmente chamada “velame”, “velaminho”, ou “velame-de-cheiro”, é um arbusto ou 

subarbusto de até dois metros de altura, provido de látex incolor, creme a avermelhado. Tem 
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folhas apresentam limbo membranáceo de formato ovoide e ápice agudo, piloso em ambas as 

faces (RANDAU, 2004). 

Os óleos essenciais são misturas complexas produzidas por espécies vegetais, fazendo 

parte de seu metabolismo secundário, e podem ser obtidos de flores, folhas, frutos, gramas, 

raízes, sementes, rizomas e caules das plantas, sendo responsáveis por sua fragrância (MORAIS 

et al., 2006). Têm como papel biológico a proteção, auxiliando a planta a se defender de ataques 

de outros organismos, como bactérias e insetos. São constituídos de diversos componentes 

voláteis e não solúveis em água, com elevada tensão de vapor (ANDRADE, 2000). 

Dentre espécies de Croton, Alviano et al. (2005) demonstraram ação antibiótica de óleo 

da mesma espécie contra seis micro-organismos (um fungo e cinco bactérias). Magalhães et al. 

(1998) demonstraram que o óleo de C. nepetaefolius apresenta propriedades miorrelaxantes e 

antiespasmódicas no trato digestório de camundongos e porquinhos-da-índia, de acordo com sua 

utilização na medicina popular. Almeida et al. (2012) testaram atividade antibacteriana do óleo 

de Croton campestris, que apresentou atividade inibitória sobre as seis espécies testadas.  

Os óleos de C. cajucara, C. zehntneri, C. nepetaefolius são utilizados no tratamento de 

males do sistema digestório; C. lecheri, C. malambo, C. urucurana e C. cuneatus demonstram 

propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e combatem úlceras e cânceres (PERES et al., 

1998; SUÁREZ et al., 2005; SOUZA et al., 2006). Todos esses resultados demonstram que os 

estudos dos óleos essenciais desse gênero são de grande interesse. 

Esse trabalho visa à extração e análise química do óleo essencial de velame, Croton 

rhamnifolius H.B.K. O método escolhido para extração do óleo essencial foi de hidrodestilação 

das folhas da planta. Pretende-se estudar a influência do horário de coleta da planta na sua 

composição química, já que fatores não genéticos podem alterar teor e composição do óleo 

essencial (ANDRADE, 2000; BICALHO et al. 2004; MELO et al., 2011; MORAIS et al 2006; 

NAGAO et al., 2011). 

2. Materiais e Métodos 

 Os óleos essenciais obtidos foram extraídos de exemplares de Croton rhamnifolius 

H.B.K. (sin. Croton heliotropiifolius Kunth) coletados no município de Chã Grande (PE), a 18 

de novembro de 2014. Desde o momento da coleta, e em todos os procedimentos seguintes, as 

plantas foram divididas de acordo com o horário em que foram colhidas (08:00, 11:00, 14:00 e 

17:00). A coleta foi feita em ramos, os quais foram secos em ambiente fechado por cinco dias, e 

revolvidos duas vezes ao dia. Folhas saudáveis foram selecionadas, pesadas e divididas em 

alíquotas para estudo em triplicata, totalizando 12 amostras. 

 A extração foi feita pelo método de arraste a vapor, utilizando aparelho de Clevenger. 

As folhas amostradas foram fragmentadas manualmente e inseridas em balão de vidro de fundo 

redondo com capacidade de 5000 mL, juntamente com pérolas de bórax. Então, adicionaram-se 

de 2500 mL de água purificada. O sistema de extração também contava com tubo de Dean-Stark 
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em vidro com capacidade de 25 mL e variação de 0,2 mL acoplado ao balão por adaptador de 

vidro esmerilhado, condensador de bolas em vidro conectado a unidade de refrigeração Biothec 

modelo BT80UR e manta aquecedora Fisatom modelo 652. Balão, adaptador e parte não 

graduada do tubo de Dean-Stark foram envolvidos em papel alumínio de forma a evitar perda de 

calor para o ambiente, e consequente condensação de vapor e refluxo interno no sistema. 

 O critério tomado como indicador do fim da extração foi a parada de variação do 

volume de óleo por uma hora completa. As amostras de óleo foram secas com sulfato de sódio 

anidro. O óleo extraído foi armazenado em recipientes de vidro translúcido, devidamente 

rotulado, embalado em plástico filme e papel alumínio, e mantido refrigerado até o momento 

das análises. 

3. Resultados e discussão 

O óleo obtido era fortemente odorífero, amarelado e translúcido quando frio O resultado 

de cada extração, em volume, assim como o teor de óleo em cada amostra se encontra na Tabela 

2 

 

Tabela 2 Volume de óleo obtido e teor de óleo de cada amostra extraída 

hora de 

coleta 

nº da 

amostra 

massa 

(g) 

vol. de óleo 

(mL) 

média 

(mL) 
teor (%) 

média 

(%) 

08:00 

08-1 100,00 1,0 

0,7
a 

1,00 

1,27
b 

08-2 42,4 0,4 0,94 

08-3 42,5 0,8 1,88 

11:00 

11-1 53,9 0,9 

0,8
a 

1,67 

1,54
b 

11-2 53,8 0,8 1,48 

11-3 53,9 0,8 1,48 

14:00 

14-1 54,3 0,8 

0,8
a 

1,47 

1,41
b 

14-2 54,3 0,8 1,47 
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14-3 54,3 0,7 1,29 

17:00 

17-1 38,0 0,7 

0,6
a 

1,84 

1,51
b 

17-2 38,1 0,6 1,57 

17-3 (1) 38,1 0,6 1,57 

17-3 (2) 38,1 0,4 1,05 

Médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre si a 5%, segundo teste de Tukey 

Os valores foram analisados estatisticamente utilizando-se teste de Tukey com 95% de 

confiança. A análise estatística do volume de óleo e do teor de óleo não demonstrou diferença 

significativa entre os valores, demonstrando que o horário de coleta da planta não tem influência 

sobre tais parâmetros.  

 A extração da amostra 17-3 foi feita em duas partes. Quando terminada a primeira etapa 

(medida pela variação do óleo), o sistema foi desligado e religado 24 horas depois. Isso 

demonstrou viabilidade de otimizar o rendimento das extrações por hidrodestilação, fazendo-as 

em duas etapas. Ao compararem-se os teores obtidos das amostras, percebe-se que são maiores 

do que os encontrados na literatura para extrações feitas por hidrodestilação tipo Clevenger com 

C. rhamnifolius, tendo em vista que o menor teor obtido foi de 0,94%, tendo ANDRADE (2012) 

atingido 0,075%, e NEVES et al (2012) conseguindo 0,12±0,01%. Chaves et al. (2006) 

utilizaram o mesmo método para extração de óleo essencial de dois morfotipos de C. cajucara, 

branco e vermelho, obtendo rendimentos de 0,97% e 0,65% respectivamente. Essa diferença se 

dá provavelmente por disparidade de metodologia ou condições ambientais diversas. 

4. Conclusões 

 O trabalho demonstrou que o horário de coleta das folhas de velame (Croton 

rhamnifolius H.B.K. sin. C. heliotropiifolius) não resulta em diferença estatisticamente 

significativa no volume de óleo extraído de cada amostra, nem sobre o teor de óleo apresentado 

por cada uma. Os resultados indicam teor relativamente maior que os encontrados na literatura 

para a mesma planta e planta de mesmo gênero, com mesmo método de extração, apontando 

que pequenas mudanças nesse método podem resultar em melhor rendimento. É importante, por 

fim, frisar o valor do fomento a este tipo de trabalho por sua grande importância na formação de 

novos pesquisadores e por permitir melhor conhecimento de espécies nativas. 
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RESUMO 

A proposta desta pesquisa é fazer uma análise das memórias de detentos e de 

funcionários da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, localizada em Caruaru (PE), que estiveram 

ali no intervalo de tempo referente às gestões de Cirlene Rocha (2002-2013) e de Sérgio 

Siqueira (2013 aos dia atuais), para que, desta forma, possamos fazer uma comparação entre 

ambas as gestões, levando-se em conta a sitruação dos presos a da instituição. Elegemos os 

testemunhos orais, para realizarmos uma análise comparativa dos relatos com o que foi 

encontrado em jornais e nas matérias televisivas, pesquisadas anteriormente. Tendo em vista a 

seletividade e a subjetividade da memória, o trabalho com a metodologia da História Oral exige 

que trabalhemos com outras fontes, escritas ou não, que possam nos auxiliar na construção da 

historicidade do nosso objeto.  

Palavras–chave: História Oral; memória; prisões  

1. Introdução 

Pelo que pode-se perceber, mesmo que conheça-se o mínimo sobre o atual cenário 

brasileiro, as dificuldades que permeiam o sistema carcerário no país como, por exemplo, a falta 

de garantia de muitos direitos básicos, minimizam a efetividade de qualquer projeto que seja 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 140 

 

 

 

inserido em unidades prisionais em toda a extensão territorial brasileira como, por exemplo, a 

penitenciaria em tela, que objetive pois, a reinserção dos apenados ao âmbito social. Entretanto, 

existem diversas ações que poderiam ser feitas a fim de diminuir os problemas enfrentados pelo 

sistema prisional como um todo, além dos efeitos produzidos pela privação de liberdade, e, 

nesse aspecto, a Penitenciaria Juiz Plácido de Souza tem destacado-se por apresentar um caráter 

como o evidenciado acima, uma vez que prioriza o trabalho ressocializador dentro da unidade. 

Vale lembrar que nem sempre foi feito um trabalho que pudesse propiciar a contextualização de 

tal pensamento, no entanto, poderemos notar diversas nuances expressivas nos trabalhos 

desenvolvidos pelas últimas gestões da mesma, além de estar a par de uma realidade diferente a 

qual, talvez, não estávamos antes. 

A comparação entre as duas últimas gestões da Penitenciária Juiz Plácido de Souza faz-

nos entender a problemática das prisões no século XXI, sobretudo, o descaso aparente sobre o 

qual estão postas. As particularidades observadas na caminhada historiográfica, bem como 

aspectos comuns as duas, permite-nos entender que o ser ‘encarcerado’ tem, mediante 

oportunidades do próprio sistema, a total capacidade de serem reinseridos na sociedade a fim de 

ter uma vida considerada normal novamente. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Num primeiro momento, o bolsista aplicar-se-á à leitura da bibliografia subsidiária, 

visando à realização de discussões com o orientador e com os demais membros da equipe 

executora do projeto. Serão discutidos textos sobre metodologia da pesquisa histórica, história 

oral, memória e sobre a historiografia sobre as prisões, que se iniciou no primeiro ano de 

execução do projeto. Para sistematização dos dados da pesquisa bibliográfica, optaremos pelos 

fichamentos e, ainda, pelos posteriores debates com a equipe do projeto. 

Após passada esta fase de estudos bibliográficos, iniciamos os trabalhos da coleta dos 

dados dos testemunhos, através da memória que, por sua vez, configura-se como uma 

ferramenta usada pela História Oral. Primeiramente, foram selecionados os depoentes e em 

seguida, prepararemos as entrevistas semiestruturadas, que se caracterizam por serem mais 

flexíveis, permitindo uma maior interação com o entrevistado, podendo resultar numa maior 

exploração das informações transmitidas por parte do mesmo, pois a partir de respostas podem-

se aplicar outras perguntas, ampliando as possibilidades de conhecimentos da temática estudada, 

permitindo, ainda, devido a isso, que ao projeto seja, em muito, contribuído. Utilizamos um 

questionário com perguntas prévias, elaborado pelo estudante e pelo orientador, mas o tipo de 

entrevista escolhido permite digressões, interações e deixa o depoente mais livre em sua 

rememoração.  

Ainda, as transcrições foram feitas, bem como a realização das análises das mesmas por 

parte do bolsista, sendo, pois, direcionado por seu orientador. Estamos analisando como se 

encontra a atual gestão da PJPS em termos de funcionalidade e garantia dos direitos básicos dos 

detentos e, ainda, de como se dá a relação detento-agente dentro das dependências da mesma. 
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Serão análises realizadas do ponto de vista dos depoentes – testemunhos orais. Tendo feito a 

análise da atual gestão, sendo esta nos seus mais diversos aspectos, comparar-se-á, ainda, esta 

com a antiga gestão da penitenciária, sendo, pois, esse o conteúdo base para a construção do 

texto historiográfico. Esta comparação será realizada a partir de alguns parâmetros: as 

entrevistas realizadas pelos outros bolsistas, bem como os jornais pesquisados no ano anterior 

do projeto. 

Foram feitas diversas entrevistas. É importante destacar que devido ao 

redirecionamento que este precisou ter fez com que o número de entrevistas fosse mais reduzido 

em relação ao esperado, entretanto, na medida do possível, estas foram feitas. Entrevistamos 

alguns presos – além de anotar informações de muitos outros, quando não tivemos a 

oportunidade de gravar -, o atual gestor da penitenciária, uma professora e a diretora da Escola 

Estadual Gregório Bezerra...  Todas as entrevistas foram bastante produtivas, uma vez que as 

informações obtidas foram de intensa relevância para a construção do texto historiográfico. As 

entrevistas foram diretamente voltadas ao trabalho desenvolvido por cada uma das gestões, além 

de confirmarem perspectivas quanto à relação do gestor da unidade com os apenados. 

3. Resultados e Discussão 

Quando feita a análise comparativa entre as últimas gestões da PJPS, tendo acesso às 

informações obtidas a partir dos testemunhos orais de presos, foi possível fazer diversas 

conclusões, num determinado recorte temporal, da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, 

localizada na cidade de Caruaru.  

A partir daquilo que foi coletado, alguns conceitos que diz respeito as gestões foram 

reavaliados,  da vez que foi-nos possível estar a par de uma realidade diferente daquela que nos 

havia sido apresentada. Essa perspectiva fica mais evidente quando tratamos das fontes 

midiáticas (jornalísticas), principalmente quando os jornais se reportavam a gestão da ex-agente 

penitenciaria Cirlene Rocha, afirmando ser uma gestão imaculada. Entretanto, ficou claro que 

apesar de toda contribuição dada pela mesma à PJPS, pudemos ver que a gestão da mesma foi 

um tanto quanto contraditória quanto algumas alcunhas.  

Pudemos notar que, para os presos entrevistados, houve uma melhoria no trato com os 

presos desde que o atual gestor assumiu, em maio de 2013. Durante a década de 2000, a 

imprensa, principalmente o Jornal Vanguarda, deu muito destaque à figura da antiga gestora, 

exaltando seus feitos naquela instituição, criando uma imagem bastante imaculada desta gestão. 

No entanto, a partir das entrevistadas, ficou notório que a relação da então gestora com os 

apenados não era algo tão empolgante assim, uma vez que, segundo o detento, ‘No tempo da 

doutora não havia muito espaço para a comunicação do detento com a diretoria’. 

Outro aspecto importante para destacar é a confirmação de um o trabalho que está sendo 

desenvolvido pelo atual gestor, da vez que, a partir das informações obtidas também nas 

entrevistas realizadas, pudemos contextualizar toda a perspectiva relacionada. Sérgio Siqueira 

tem buscado, desde o principio, desempenhar um trabalho a fim de trazê-los novamente a 
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sociedade, ou seja, reeducá-los. Entretanto, é importante ressaltar que muitas de suas ações são, 

também, para evitar conflitos e outros problemas que possam interferir na ordem da instituição. 

Em seu trabalho, o mesmo busca sempre a clareza para que a sua gestão seja lembrada pelo que 

pôde fazer por aqueles que fazem a realidade prisional, e diferentemente da antiga gestão, por 

exemplo, não nos deparamos, ao longo da nossa caminhada de coleta de informações, 

contrapontos que fizeram-nos crer que estávamos acreditando em inverdades. 

4. Conclusões 

Tendo tudo isso em vista, nós tivemos a oportunidade de notar que é necessário sempre 

reavaliar conceitos que temos em cada um de nós. Após a analise comparativa entre as gestões, 

reconstruímos perspectivas quanto a antiga gestão, entretanto, não desmerecendo o trabalho 

desenvolvido pela mesma, além de também termos a oportunidade de estudar o  que ele [o atual 

gestor] busca sempre estar em contato com aqueles que fazem a realidade do sistema prisional 

da cidade de Caruaru, ouvindo-os sempre que possível, dando-os a voz que muitas vezes lhes 

faltam, fator que gera, muitas vezes, problemas de ordem interna como, por exemplo, rebeliões. 

A partir das pesquisas passadas, identificamos vários fatores que levaram-nos a crer que na 

gestão de Cirlene Rocha os detentos não eram ouvidos tanto quanto o eram na atual gestão da 

PJPS. O que vale destacar aqui é que a relação gestor-detento melhorou bastante, uma vez que a 

preocupação da atual gestão com o bem estar dos apenados é um pouco mais intensa.  

Outro aspecto de extrema importância é a ênfase dada a educação dentro da instituição, 

pois além de empregar os presos em diversas atividades remuneradas, a PJPS oferece educação 

formal aos presos, na Escola Estadual Gregório Bezerra, que funciona nas dependências da 

prisão, constitui-se numa escola autônoma da rede estadual de ensino. Sempre foi dada uma 

atenção especial a educação, entretanto, na atual gestão, esta tem sobressaído em relação a 

qualquer aspecto. 
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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo diagnosticar a situação da coleta seletiva existente no 

Instituto, assim como conhecer os resíduos gerados e sua destinação final, planejar ações de 

educação ambiental e sensibilizar as equipes de limpeza. Através da visitação aos setores e 

conversas com o administrador do campus e as equipes de limpeza foram possíveis conhecer os 

resíduos gerados, a destinação e o gerenciamento da coleta seletiva. A estimativa dos resíduos 

gerados foi feito por meio de amostragens, utilizando-se o método de quarteamento de acordo 

com a NBR 10.007/2004, de amostragem de resíduos sólidos. Os resultados evidenciaram que a 

comunidade não utiliza os coletores corretamente e que a ausência de depósitos para restos de 

alimento é uma das maiores carência do campus. Por fim, a instituição possui um grande 

potencial de geração de materiais passíveis de serem reciclados, mas a falta de suporte estrutural 

e educacional, hoje, impede a tenham destinação adequada a esses. É preciso que administração 

do campus assuma o gerenciamento da coleta seletiva promovendo uma distribuição adequada 

dos coletores para atender as demandas de cada setor, organizar horários e funcionários para a 

coleta e segregação dos resíduos, assim como, o planejamento de ações de sensibilização 

permanentes.  

https://hetec.wordpress.com/anteriores-2/artigos/289-2/
http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi05/topoi5a13.pdf
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1. Introdução 

 A escola, em função de representar um modelo simplificado da comunidade local, é um 

ambiente privilegiado para aplicação e multiplicação dos princípios da sustentabilidade. Por isso 

e para atender a lei estadual Nº 13.047, a coleta seletiva foi, recentemente, implantada no IFPE 

– Campus Recife e como subsídio foi elaborado um estudo de reconhecimento do local. Desde o 

estudo para a implantação, não há o acompanhamento das atividades. Este trabalho tem por 

objetivo diagnosticar a situação da coleta seletiva existente no IFPE – Campus Recife, assim 

como, conhecer os resíduos gerados e a destinação final desses, planejar ações de sensibilização 

e sensibilzar as equipes de limpeza. 

2. Materiais e Métodos 

O levantamento sobre a destinação e os tipos de resíduos sólidos oriundos da coleta 

seletiva foi feito através de visitação aos setores do campus Recife, conversa com as equipes de 

limpeza e de administração do Instituto. 

A estimativa dos resíduos gerados foi feito por meio de amostragens, utilizando-se o 

método de quarteamento de acordo com a NBR 10.007/2004, de amostragem de resíduos 

sólidos. A quantificação e caracterização dos resíduos sólidos dos blocos A e B foram realizadas 

a partir da coleta de amostras em três dias da semana: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 

de cada mês a cada término do expediente de trabalho do turno da manhã (11h50), durante um 

período de seis (06) meses. Os materiais foram divididos considerando-se os seguintes tipos: 

resto de alimento, papel, papelão, plástico, têxteis, vidro, embalagem cartonada, alumínio, metal 

ferroso, madeira, rejeito e resíduo perigoso. Foi utilizada nas pesagens uma balança digital de 

marca FILIZOLA, com precisão de 0,01 e capacidade para 30 quilos. 

O momento de educação ambiental foi direcionado à alguns alunos do Instituto. Para 

isso, foram apresentados conceitos sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, os resultados 

obtidos com esta pesquisa e a importância do envolvimento da comunidade no desenvolvimento 

da coleta seletiva 

Para sensibilizar as equipes de limpeza, foi ministrado um minicurso de educação 

ambiental e conhecimentos sobre a coleta seletiva com carga horária de oito horas dividida em 

dois dias. O público alvo foram os quinze funcionários da empresa terceirizada SOLL, 

responsável pela limpeza do campus, que lidam diretamente com os resíduos da coleta seletiva. 

Para isso, foram utilizados apresentações em Power Point e vídeos relaciondos.  

3. Resultados e Discussão 

3.1 Visitação aos setores 

De todos os locais visitados, apenas a gráfica demonstrou algum tipo de controle com os 

resíduos gerados. Na gráfica do campus, os resíduos de papel são separados e armazenados para 
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serem reutilizados e reciclados no curso de encadernador gráfico oferecido pelo PRONATEC. 

Nos demais setores do IFPE – Campus Recife, não há nenhum tipo de cuidado com os resíduos 

sólidos gerados. 

3.2 Destinação dos resíduos 

Desde a implatação do projeto, não há ações de sensibilização ou treinameto das equipe 

de limpeza, logo, a comunidade não sabe separar os resíduos  previamente nem os funcionários 

da limpeza saber como lidar com a coleta seletiva. Dessa forma, os resíduos oriundos da coleta 

seletiva são recolhidos e destinados à coleta pelo poder publico. Além disso, a ausência de um 

local para a segreção dos resíduos depois do recolhimento impossibilita a destinação desses a 

associações e cooperativas de catadores.  

3.3 Gravimetria dos resíduos da coleta seletiva  
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Figura 1. Percentual de resíduos por coletores no bloco A. 
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Figura 2. Percentual de resíduos por coletores no bloco B. 

3.4 Atividades de sensibilização e de educação ambiental. 

Além disso, a diversidade de resíduos presentes nos coletores dos dois blocos explicita 

o quanto a população contribuinte não sabe e não separa previamente os resíduos. A geração de 

matéria orgânica é significativa nos dois blocos, mesmo não representando o maior componente 

das amostras, a sua presença demonstra a necessidade da colocação de coletores para restos de 

alimentos, pois a mistura desses aos plásticos, papéis e papelões os impedem de serem 

reciclados. 

 

 
Figura 3. Atividade de sensibilização às equipes de limpeza. 

 
Figura 4. Atividade de sensibilização à comunidade do campus. 

As figuras 3 e 4 demonstram as ações de sensibilização das equipes de limpeza e 

educação ambiental aos alunos com campus, respectivamente. Foram expostos conceitos sobre 

resíduos sólidos, gestão, gerenciamento, coleta seletiva, reciclagem e a importância da 

participação da comunidade no emprego desses conceito no campus. 

4. Conclusões 
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Os resíduos, passíveis de serem reciclados, coletados das lixeiras seletivas não possuem 

destinação adequada a esses e são encaminhados ao recolhimento comum. Para que esses 

resíduos sejam destinados a cooperativas e associações de catadores, é preciso que 

administração do campus assuma o gerenciamento da coleta seletiva promovendo uma 

distribuição adequada dos coletores para atender as demandas de cada setor, organizar horários 

e funcionários para a coleta e segregação dos resíduos, assim como, o planejamento de ações de 

sensibilização permanentes. Além disso, construir a baia de reciclagem, local para a segregação 

dos resíduos da coleta seletiva, para atender o disposto no decreto Nº 5.940 e dessa maneira 

fazer a coleta seletiva solidária. 

As análises qualitativas demonstraram o grande potencial de geração e 

reaproveitamento dos materiais recicláveis da coleta seletiva no IFPE – Campus Recife. No 

entanto, a ausência de coletores para os restos de alimentos tem representado uma das maiores 

carências reclamada pela comunidade. Por isso, já que o instituto dispõe de uma significativa 

quantia de coletores, é possível selecionar alguns desses para modificá-los e, assim identificá-

los como coletores para restos de alimento, através de intervenções artísticas que podem ser 

feitas pelos alunos do próprio campus. Dessa forma, torna-se possível atender à lei estadual 

13.047/2006 e solucionar a presença desse tipo de resíduo em coletores indevidos. 

Contudo, a coletiva foi implantada sem qualquer preparo e, por uma sucessão de falhas, 

hoje, ela não possui nenhuma credibilidade dentro da comunidade do campus. No entanto, o 

Instituto tem um grande potencial de geração de materiais passíveis de serem reciclados, mas a 

falta de suporte estrutural e educacional, hoje, o impedem de desenvolver o propósito do projeto 

e as exigências legais.  
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RESUMO 

As necessidades do crescimento da produtividade em áreas agricultáveis para a produção 

sustentada dependem da harmonia de uma série de fatores ambientais, fazendo com que os 

produtores se preocupem mais com a conservação do solo. A compactação afeta as propriedades 

físicas, químicas e biológicas do solo, sendo uma das principais causas da degradação do solo. 

O presente plano de trabalho visa verificar o desenvolvimento da cultura da Mucuna Preta e do 

Feijão-guandú sob diferentes níveis de compactação artificial do solo, com uso de diferentes 

tipos de adubos para avaliar a produção de biomassa aérea que pode ser utilizado como adubo 

verde. O ensaio terá duração de 60 dias a partir da germinação das sementes plantadas 

diretamente nos potes. Após os quais, será realizada a colheita e avaliados os seguintes 

parâmetros: peso da matéria verde da biomassa aérea que será coletada a 2 cm acima do solo 

também será obtido o peso da matéria seca da biomassa aérea, analise do teor de nutrientes da 

parte aérea. Com isso, Indicaremos a espécie que apresente um maior desenvolvimento de 

biomassa vegetal em solos compactado, visando a disponibilização de plantas que podem ser 

utilizadas como adubação verde em áreas degradadas por compactação ou adensamento do solo. 

Palavras chave: massa verde, camada de impedimento, leguminosa. 

1. Introdução 

Várias espécies de plantas para a cobertura de solo são disponíveis, com características 

adequadas para o sistema de semeadura direta na palha, beneficiando os atributos químicos, 

físicos e biológicos do solo, e ocasionando incrementos na produtividade de grãos dos cultivos 

em sucessão. Além de mais eficientes, as leguminosas apresentam uma vantagem diferenciada 

quando comparada a qualquer outro grupo de plantas. Melhora as propriedades físicas e 

orgânicas do solo, uma vez que a matéria orgânica das plantas depositada ao solo enriquece e 

auxilia a estrutura do solo. 

O termo compactação do solo refere-se ao processo que descreve o decréscimo de 

volume de solos não saturados quando uma determinada pressão externa é aplicada, a qual pode 

ser causada pelo tráfego de máquinas agrícolas, equipamentos de transporte ou animais (Lima, 

mailto:andersonagro1@hotmail.com
mailto:sandro.augusto@vitoria.ifpe.edu.br
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2004). Para a Pedologia, a compactação do solo é definida como uma alteração no arranjo de 

suas partículas constituintes do solo (Camargo & Alleoni, 1997). 

Em solos compactados, o crescimento e o desenvolvimentos de plantas são menor, 

consequência atribuída ao impedimento mecânico ao crescimento do sistema radicular das 

culturas, devido a um menor volume de solo explorado, menor absorção de água e nutrientes e, 

problemas na produção da cultura (Richart et al., 2005). 

De modo geral, o solo mantido em estado natural, sob vegetação nativa, apresenta 

características físicas adequadas ao desenvolvimento normal das plantas (Andreola et al., 2000). 

Nessas condições, o volume de solo explorado pelas raízes é relativamente grande. À medida 

que o solo vai sendo submetido ao uso agrícola, as propriedades físicas sofrem alterações, 

geralmente desfavoráveis ao desenvolvimento vegetal (Spera et al., 2004). 

O presente plano de trabalho buscou avaliar o comportamento das espécies leguminosas 

Mucuna Preta e Feijão-guandú sob diferentes níveis de compactação artificial do solo, com uso 

de diferentes tipos de adubos para avaliar a produção de biomassa aérea que pode ser utilizado 

como adubo verde. Sendo esta avaliação do crescimento aéreo das espécies utilizadas um 

indicativo do comportamento destas aos níveis de compactação artificial, como também aos 

adubos utilizados.  

Os objetivos gerais e específicos resumem-se a analisar o potencial das leguminosas 

para a produção de adubo verde em solos compactados, relacionando os adubos utilizados no 

desenvolvimento e produção da massa verde. A construção de conhecimentos referentes ao 

comportamento de espécies potenciais para a produção de adubo verde é de grande utilidade, 

quando da devida utilização destes na recuperação de solos degradados, contribuindo para o 

desenvolvimento das áreas de produção agrícola e para o aluno/bolsista é de total importância 

na formação acadêmica/profissional, na qual através da pesquisa os conhecimentos podem ser 

aprofundados e colocados em prática. 

2. Materiais e Métodos  

O experimento está sendo conduzido em casa de vegetação da área de solos do IFPE 

campus Vitória de Santo Antão. O solo utilizado foi coletado no munícipio de Carpina Zona 

úmida costeira, localizado no Estado de Pernambuco. Sendo o solo coletado a uma 

profundidade de 0 – 30 cm, seco ao ar, onde o mesmo foi peneirado em peneira de 4 mm de 

malha, para com isso obter uma melhor homogeneização do solo, e retirada das amostras em 

campo para análises físicas e químicas do solo estudado, as análises foram de acordo com o 

recomendado pela EMBRAPA (1997).  

A unidade experimental foi constituída pela sobreposição de três anéis de PVC de 100 

mm de diâmetro, apresentado o anel superior com uma altura de 12 cm, onde será preenchido 
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com solo até 10 cm; o anel intermediário com 5 cm de altura, preenchido com o solo 

compactado artificialmente; e o anel inferior com 10 cm de altura. Foram utilizadas sacos 

plásticos, anéis de isopor, como balizadores, e fita adesiva para vedar o anel inferior, onde foi 

realizado um furo para a drenagem. Os anéis serão preenchidos com solo, mantendo-se nos 

anéis superiores e inferiores a densidade encontrada em campo e nos anéis intermediários serão 

preenchidos e compactados até as densidades: 0,20, 0,30 e 0,40 kg dm-3 acima da densidade do 

solo encontrada em campo.  

A compactação será realizada mediante golpes de um pistão com um carga de 6 Kg e 

uma altura variável de acordo com os teste de compactação que serão realizados para obter a 

densidade do solo desejada, que sofrerá influência do tipo de solo a ser trabalhado. Entre o 

pistão e o solo será utilizado um cilindro maciço de madeira de 4 cm de altura, para auxiliar na 

compressão do solo. 

Com a unidade experimental montada, será realizado o teste de capacidade de campo 

para as densidades estabelecidas, pesando-se cada coluna, e aplicando-se em seguida um 

volume de água até o início da drenagem; cessada a drenagem nas colunas, estas serão pesadas 

novamente, determinando-se, dessa forma, a quantidade de água disponível para cada coluna da 

unidade experimental a ser estudada. Com a obtenção desse dado, será realizado o controle da 

água de irrigação (será utilizado água destilada) que serão aplicados às colunas, sendo seu 

controle realizado de acordo com a capacidade de campo de colunas padrão, onde essas colunas 

serão pesadas diariamente, mantendo-se o teor de umidade entre 100 e 80% de sua Capacidade 

de campo. As leguminosas a serem estudadas serão feijão guandú (Cajanus cajan (L.) Millps) e 

Mucuna preta (Styzolobium atterrinum). uma cultura índice para fins de comparação a cultura 

do milho (Zea mays L.), a ser obtida no IPA vitória de Santo Antão. 

O delineamento experimental a ser adotado será o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial de 3 x 4 x 3 x 5, sendo três tipos de adubo, quatro níveis de compactação, três espécies 

(duas leguminosas e uma gramínea) e 5 repetições. Os adubos a serem utilizadas serão: o 

primeiro de acordo com a análise de fertilidade do solo, o segundo vinhaça e o terceiro torta de 

filtro. Os quatro níveis de compactação 0,20, 0,30 e 0,40 kg dm-3 acima da densidade do campo 

e densidade normalmente encontrada no solo a campo. 

Nas sementes foi realizado testes de germinação, para se avaliar o vigor e qualidade das 

mesmas. O ensaio de compactação terá duração de 60 dias a partir da germinação das sementes 

plantadas diretamente nos potes. Após os quais, será realizada a colheita e avaliados os 

seguintes parâmetros: peso da matéria verde da biomassa aérea que será coletada a 2 cm acima 

do solo também será obtido o peso da matéria seca da biomassa aérea sendo colocado em estufa 

de ventilação forçada a ± 70ºC por 72 horas; analise do teor de nutrientes da parte aérea.  
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Os resultados serão submetidos à análise de variância e comparação de médias através 

do teste de Tukey a 5%. 

3. Resultados e Discussão 

O plano de atividades não foi desenvolvido por completo dentro do prazo, por 

ocorrência de alguns atrasos na liberação de material para confecção dos tratamentos, para se 

realizar a avaliação do comportamento das gramíneas e leguminosas em solos compactados 

artificialmente e com uso de diferentes adubos. Com a ausência de resultados finais, as 

atividades desenvolvidas foram: coleta, peneira e destorra do solo, coletado na cidade de 

Carpina Zona úmida de Pernambuco. Treinamento complementar à formação dos bolsistas 

realizado durante uma semana na Estação Experimental de cana-de-açúcar de Carpina 

(ECAAC). Medição e corte dos 750 moldes de PVC (Figura 1) para construção das unidades 

experimentais. Por fim os anéis inferiores foram vedados utilizando-se sacos plásticos, anéis de 

isopor como balizadores e fita adesiva para fixação dos sacos plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Anéis de PVC cortados de acordo com os moldes propostos 

Além das atividades práticas também foi realizada revisão de literatura como 

complemento à construção de conhecimentos relacionados às propriedades físico/químicas dos 

solos. Revisão e resumo de artigos referentes a estudos ligados ao projeto.  

4. Conclusões 

De acordo com os artigos estudados, a compactação do solo que causa a deformação da 

estrutura física do mesmo, devido a ação antrópica pode ser manejada de modo que ocorra uma 

melhoria da estrutura do solo. Esse manejo pode ser através da ação do preparo inicial do solo, 
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assim como, o uso de culturas que consigam penetrar no solo compactado melhorando, 

principalmente, a infiltração e a drenagem através da descompactação causada pelo sistema 

radicular das culturas.  
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 RESUMO 

Esta pesquisa faz parte do projeto: Ação Interdisciplinar para a Sustentabilidade 

Socioambiental de Mercados Públicos da Região Metropolitana de Recife-Pe. Teve como 
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objetivo elaborar uma proposta de educação socioambiental para o gerenciamento de resíduos 

sólidos no Mercado de Casa Amarela em colaboração com o grupo interdisciplinar. Nosso plano 

de trabalho teve como base a Lei de Nº12. 305 que instituiu a Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos. No desenvolvimento da pesquisa aplicamos um questionário semiestruturado com os 

permissionários do Mercado em estudo para compreender sua percepção acerca dos resíduos 

sólidos, além do registro fotográfico. Os dados coletados e analisados revelaram que um dos 

maiores problemas do mercado é o mau acondicionamento dos resíduos sólidos apresentando 

grande quantidade de matéria orgânica e inadequada distribuição destes resíduos nas lixeiras. A 

maioria dos feirantes entrevistados não sabia o que é era compostagem e nem demonstraram 

atitudes que contribuíssem para a redução da quantidade de resíduos no Mercado. Baseado nos 

problemas identificados elaboramos e desenvolvemos três oficinas de educação ambiental como 

foco no gerenciamento de resíduos sólidos. No entanto, para que este conhecimento se 

consolide é necessário a criação de novas propostas de educação para sensibilizar os feirantes e 

mudanças de atitudes em relação ao problema identificado. 

Palavras–chave: interdisciplinar; mercados; educação, resíduos sólidos  

1. Introdução 

Considerando que os impactos ambientais advindos de posturas inadequadas sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos são problemas evidentes em mercados públicos, agravados 

pelo fluxo representativo de frequentadores nestes espaços, tomamos como referência a Lei 

12.305/10,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  para  gerenciamento  de 

resíduos sólidos. Nossa intenção foi elaborar uma proposta educativa que contribuisse para a 

melhoria do Gerenciamento desses Resíduos em Mercados Públicos. Os Mercados Públicos 

tiveram sua origem a partir do intercâmbio de produtos encontrados em cidades da antiguidade 

(PINTAUDI, 2006). Enquanto, patrimônio público, requer o descarte adequado de resíduos 

sólidos gerados. Vivemos numa sociedade marcada pelo descaso com as questões ambientais, 

tanto na esfera domestica quanto industrial, requerendo tanto a observância de ordenamento 

legal quanto propostas de  educação  para  mudança  de  posturas. 

Objetivo Geral 

Analisar a lei nacional de resíduos sólidos, visando à elaboração de uma proposta de 

educação socioambiental para mercados públicos. 

Objetivos Específicos 

 Analisar como a educação ambiental pode contribuir para o gerenciamento de resíduos 

sólidos no Mercado de Casa Amarela, a partir da Lei Nacional de Resíduos Sólidos; 
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 Analisar o diagnóstico socioambiental realizado no âmbito do Projeto Interdisciplinar 

para Mercado de Casa Amarela; 

 Elaborar uma proposta de educação ambiental para o gerenciamento de resíduos sólidos 

para o Mercado de Casa Amarela. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva baseada em (MARCONI e LAKATOS, 

2007). Buscou através de uma investigação local levantar conhecimentos específicos para 

aplicação prática, conforme proposto por (MORESI, 2003).Durante o processo de pesquisa 

foram realizado estudos da legislação a fim de adquirir um suporte teórico para analisar os 

problemas do mercado relacionados a resíduos sólidos. Participamos no planejamento e na 

execução de duas atividades em conjunto com o grupo de estudo interdisciplinar como forma de 

educação ambiental. Primeiramente, fizemos a aplicação de 37 questionários semiestruturados, 

constituídos de  18  perguntas  com  os  feirantes  que trabalham no mercado e na feira livre ao 

lodo do mercado público em estudo. Também, elaboramos e executamos no Mercado, duas 

oficinas de educação ambiental: uma abordando a questão do reaproveitamento do uso de 

garrafas pets como suporte para o plantio de determinadas mudas de plantas de pequeno porte. 

Na segunda oficina, trabalhamos a importância da  conservação  e  utilização  de  plantas  

medicinais  comercializadas  em Mercados públicos. Além da explanação oral, utilizamos 

cartazes e distribuímos panfletos informativos a respeito dos temas abordados.Ressalvamos que 

todas as oficinas foram destinadas aos feirantes e a sociedade civil no mercado de estudo. 

3. Resultados e Discussão 

Os mercados públicos continuam sendo relevantes na sociedade atual, conforme 

descreve (PINTAUD, 2006). Devido à concentração de atividades nestes espaços são 

considerados também como centros geradores de grandes quantidades de resíduos sólidos. Caso 

estes resíduos não tenham uma destinação adequada podem comprometer o meio ambiente. 

No questionário aplicado identificamos vários problemas como: a) grande volume de 

matéria orgânica representando (86,5%),b) inadequada distribuição das lixeiras (81%),c)falta de 

conhecimento sobre compostagem (78,3%);  d) o contêiner não suporta a demanda dos resíduos 

(75,7%) dos permissionários relataram este aspecto assim como mau acondicionamento do lixo. 

Na questão que se referia a atitudes mobilizadas pelos feirantes para diminuição da quantidade 

de resíduos no mercado 67,6% não soube opinar demostrando que não existem ações efetivas 

nesta direção. Segundo a Lei de Nº12.305 de instuiu a Politica Nacional de Resíduos Sólidos em 

seu artigo 8 parágrafo VIII,  possui como instrumento a educação ambiental para o combate aos 

problemas identificados. Considerando a orientação da lei citada 
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Como forma de intervenção, elaboramos três oficinas de educação ambiental. A 

primeira utilizou garrafas pets como suporte para o plantio de determinadas mudas de plantas de 

pequeno porte. A segunda retratou a importância da conservação e a utilização  de  plantas  

medicinais  comercializadas. Abordamos os benefícios oferecidos por essas plantas com 

também chamamos a atenção para seu risco saúde. Na última, fizemos uma oficina de artesanato 

que reutilizou como fonte de matéria prima alguns resíduos para a aplicação desta ação. 

4. Conclusões 

Através dos dados obtidos pelos questionários, concluímos que a educação ambiental é 

uma ferramenta imprescindível para sensibilizar os comerciantes, pois as aplicações das 

oficinais revelou que é umas das propostas de educação ambiental que devem ser realizadas 

cada vez mais. Assim, estimulando a reutilização de alguns resíduos e ao mesmo tempo 

contribuído para com o meio ambiente. 
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RESUMO 

O artigo trata das ações desenvolvidas durante o período de vigência do plano de 

atividades que tinha como objetivo a análise da influência do turismo de base comunitária no 

processo de desenvolvimento local de assentamentos da reforma agrária no Nordeste do Brasil. 

As ações tiveram início em agosto de 2014, tendo sido encerradas em julho de 2015. Do ponto 

de vista da abordagem do problema, a pesquisa se desenvolveu de forma quali-quantitativa. Do 

ponto de vista dos seus objetivos ela sendo desenvolvida através de uma abordagem de caráter 

descritivo explicativo. Também foi considerada uma abordagem de caráter exploratório, visto 

que, para que o objetivo geral pudesse ser obtido, se fez necessária a identificação de 

assentamentos da reforma agrária no nordeste brasileiro que tenham participado de experiências 

com o desenvolvimento da atividade turística. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos 

foram aplicados 340 questionários on line, semiestruturados, utilizando-se a Plataforma Survey 

Monkey com seis grupos representando os diversos atores sociais envolvidos com a temática da 

pesquisa, foram utilizadas as técnicas da pesquisa bibliográfica, documental, comparativa, 

análise do conteúdo, a observação assistemática e o levantamento, além de registros em vídeo, 

foto e áudio.  

Palavras–chave: Turismo de base comunitária, assentamentos, reforma agrária. 

1. Introdução 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 160 

 

 

 

As contradições e conflitos relativos às questões agrárias no Brasil não são recentes, 

desde a época da colonização portuguesa o tema é discutido, haja vista a estrutura fundiária em 

nosso país ter sido disseminada de forma injusta. Joaquim Nabuco já tratava da necessidade da 

“democratização do solo” no período do Império, quando discutia a urgência do processo 

abolicionista e da redenção das populações nativas (Freire, 1977). Estes conflitos e contradições 

se materializam através da antagonia entre o latifúndio de um lado, hoje representado 

principalmente pelo agronegócio, e a agricultura familiar de outro, representada por pequenos 

proprietários rurais, assentados, posseiros, meeiros, etc. 

Assim como o agronegócio, no Brasil, a atividade turística também tem sido 

constantemente apresentada como a grande “salvadora da pátria” de comunidades aonde o 

desenvolvimento não chegou através de fábricas, indústrias e onde se instalaram muitos 

problemas socioambientais (Sousa, 2010). Segundo Cruz (2000, p. 152), a “apologia ao turismo 

como possível vetor de desenvolvimento econômico regional tem levado localidades litorâneas 

do Nordeste a optar por investimentos no setor em detrimento de outras eventuais alternativas 

econômicas, que incluem os setores primário (principalmente a agricultura) e secundário”. No 

entanto, esta opção não tem promovido o desenvolvimento local nas comunidades litorâneas do 

Nordeste brasileiro. 

Diante do exposto, o estudo teve como objetivo principal analisar possibilidades do 

turismo de base comunitária no processo de desenvolvimento local de assentamentos da reforma 

agrária no Nordeste brasileiro. A partir da problematização da pesquisa, a revisão de literatura 

foi fundamentada a partir de três temas centrais: desenvolvimento local, reforma agrária e 

turismo de base comunitária. A interpretação do desenvolvimento local como um fenômeno 

social envolve também a questão do desenvolvimento em sua visão mais ampla, a partir do 

entendimento de que só há desenvolvimento se houver sustentabilidade, em todas as suas 

dimensões. Neste sentido, Foladori (2005) afirma que o conceito de sustentabilidade, associado 

ao conceito de desenvolvimento sustentável, inclui não apenas legar para gerações futuras um 

mundo material igual ou melhor que o atual, mas também uma igualdade nas relações entre as 

gerações atuais. 

Outra categoria de análise presente no estudo é a reforma agrária. Para Brum, a reforma 

agrária é a intervenção do Estado, de forma deliberada, no setor agrícola, visando a modificação 

da estrutura agrária de um país, tendo como objetivo final a distribuição mais equitativa da terra 

e da renda agrícola (Brum, 1988, p. 13). No entanto, no Brasil, segundo Carter (2010), o 

processo de reforma agrária é um dos menos significativos, estando classificado em último 

lugar, durante o século XX, entre 17 países latino-americanos analisados pelo autor. Observa-se, 

todavia, que a reforma agrária brasileira vem refletindo o movimento do conjunto de problemas 
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inerentes ao processo desigual e contraditório das relações capitalistas de produção (Fernandes, 

2001, p.23). Na verdade, as dificuldades enfrentadas pelo Programa de Reforma Agrária 

brasileiro, nascem da própria lógica que o criou. Segundo Sauer (2010), a política agrária 

brasileira foi desenvolvida baseada no mercado, através da “reforma agrária assistida pelo 

mercado” (market-assisted land reform ou RAAM), concebida e impulsionada pelo Banco 

Mundial (BIRD), a partir de empréstimos do próprio banco.  

A terceira categoria de análise presente no projeto é o turismo de base comunitária. Para 

Coriolano (2003), o mesmo pode ser conceituado como aquele que é desenvolvido pelos 

próprios moradores de um determinado lugar, que se tornam os articuladores e os construtores 

do arranjo produtivo local, ficando a renda e o lucro na própria comunidade, contribuindo de 

forma significativa para melhoria da qualidade de vida da mesma. Essa visão é corroborada por 

Zaoual (2008), em sua teoria do turismo situado, contrapondo-a ao modelo de turismo de massa, 

predominante nas experiências do desenvolvimento econômico dos países industrializados e dos 

países do Hemisfério Sul.  

2. Materiais e Métodos 

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa se desenvolveu de forma 

quali-quantitativa. Do ponto de vista dos seus objetivos ela sendo desenvolvida através de uma 

abordagem de caráter descritivo explicativo. Também foi considerada uma abordagem de 

caráter exploratório, visto que, para que o objetivo geral pudesse ser obtido, se fez necessária a 

identificação de assentamentos da reforma agrária no nordeste brasileiro que tenham participado 

de experiências com o desenvolvimento da atividade turística. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foram utilizadas as técnicas da pesquisa 

bibliográfica, documental, comparativa, análise do conteúdo, a observação assistemática e o 

levantamento, além de registros em vídeo, foto e áudio, e da realização de entrevistas e 

aplicação de 340 questionários on line, semiestruturados, utilizando-se a Plataforma Survey 

Monkey. Para as análises estatísticas foi utilizado o software livre PSPP. A pesquisa 

bibliográfica permitiu a construção do referencial teórico do estudo, ao mesmo tempo em que 

está contribuindo, juntamente com a pesquisa documental, com a identificação e compreensão 

das políticas públicas aplicáveis aos assentamentos da reforma agrária da região Nordeste. A 

análise comparativa irá permitir que os fatores que contribuem, de alguma forma, com as 

práticas e resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade turística nos assentamentos 

selecionados para aprofundamento do estudo possam ser explicados. 

3. Resultados e Discussão 
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As atividades forma iniciadas em agosto de 2014, no entanto, até dezembro os trabalhos 

foram concentrados na realização de pesquisas bibliográficas e documentais, assessoramento e 

participação, junto com o coordenador do projeto, nas atividades de gabinete e de campo, 

elaboração de artigo cientifico e elaboração de relatórios e atas. A aplicação de questionários e a 

consequente análise dos dados foram reprogramadas para o primeiro semestre de 2015. Além 

das atividades descritas foram desenvolvidas também outras muito importantes, tais como: 

Participação na 2ª Jornada de Iniciação Científica (JIC) do IFPE; Participação e apresentação de 

artigo cientifico na Conferência da Terra, ocorrida em novembro de 2014, em João Pessoa/PB; 

Realização de pesquisas bibliográficas e documentais para formulação da revisão de literatura, 

fundamentada a partir de três temas centrais: desenvolvimento local, reforma agrária e turismo 

de base comunitária; Identificação dos assentamentos existentes na região Nordeste do Brasil, 

tendo-se concluído que existem atualmente nos nove Estados da região Nordeste 4.260 

assentamentos implantados. 

Por fim, foram aplicados 340 questionários on line, via Plataforma Survey Monkey, com 

profissionais ou acadêmicos com envolvimento com as temáticas do turismo e da reforma 

agrária. Os questionários foram distribuídos de forma segmentada em Academia, ONGs, 

INCRA, Secretaria de Turismo, Receptivos e Jornalistas. Foram respondidos 137 questionários 

(40,29% do total). A principal finalidade da aplicação do questionário foi a identificação dos 

assentamentos na região Nordeste que estão envolvidos com a atividade turística e principais 

políticas e programas públicos aplicáveis aos assentamentos da reforma agrária no Nordeste. 

Foram identificados 59 assentamentos que estão desenvolvendo algum tipo de atividade 

turística, sendo 02 em Alagoas, 42 na Bahia, 06 no Ceará, 02 na Paraíba, 05 em Pernambuco, 01 

no Piauí e 01 em Sergipe.  

4. Conclusões 

Ao encerrar o período em que vigorou o presente plano de atividade, pôde observar que 

alguns objetivos inicialmente previstos não foram totalmente concluídos. Priorizou-se a 

identificação dos assentamentos da reforma agrária na região nordestina com a ocorrência da 

atividade turística, convencional ou de base comunitária, e a construção do referencial teórico 

do projeto base para o plano de atividades. A identificação das políticas públicas da reforma 

agrária para região Nordeste, bem como os seus desdobramentos (planos, programas, projetos, 

etc.), e o levantamento das práticas e dos resultados decorrentes do desenvolvimento da 

atividade turística nos assentamentos identificados, não puderam ser concluídas com finalização 

do plano de atividades. 

Na construção do referencial teórico identificamos três categorias de análise para seu 

embasamento: desenvolvimento local, reforma agrária e turismo de base comunitária. Como a 
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interpretação do desenvolvimento local como um fenômeno social envolve também a questão 

do desenvolvimento em uma visão mais ampla, foi necessário um diálogo teórico/conceitual 

sobre desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Quanto a 

reforma agrária, pôde-se constatar que política agrária brasileira foi desenvolvida baseada no 

mercado, através da “reforma agrária assistida pelo mercado”, concebida e impulsionada pelo 

BIRD, evidenciando uma relação intrínseca com a reestruturação capitalista neoliberal. 

Verificou-se ainda que embora as publicações acadêmicas evidenciem uma grande diversidade 

de conceitos e denominações para o turismo de base comunitária, pôde-se constatar uma 

convergência entre todas elas, especialmente no que se refere a conservação ambiental, 

valorização da identidade cultural e a geração de benefícios diretos para as comunidades 

receptoras. 

Embora o estudo ainda continue sendo desenvolvido, os resultados iniciais aliados às 

experiências com o turismo de base comunitária identificadas em diversos países, bem como os 

exitosos exemplos ocorridos em diversas comunidades em todas as regiões do Brasil, apontaram 

para a confirmação da hipótese inicial do estudo de que é possível se promover o 

desenvolvimento local em assentamentos da reforma agrária a partir dos desdobramentos da 

atividade turística de base comunitária. 
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RESUMO 

A erosão em entressulcos é uma das formas mais danosas, 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. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

comportamento das taxas de perdas de solo, taxas de desagregação decorrentes de chuvas 

simuladas em função da aplicação de cobertura morta na superfície do solo para o estudo da 

erosão em entressulcos. As chuvas simuladas foram aplicadas no IFPE campus Vitória de Santo 

Antão. Os tratamentos aplicados foram doses de cobertura morta de 0; 100; 200 e 300 g m-2 de 

resíduos de Feijão-Guandú, para uma declividade de 5%. A distribuição da palha na parcela foi 
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de forma homogenia. Tendo cada tratamento 3 repetições. As taxas de perdas de solo e a 

concentração de sedimentos foram quantificadas pela pesagem do material, coletado durante 10 

segundos em potes plásticos com capacidade de 1 L, em intervalos de 3 minutos. A cobertura 

morta proporcionou um aumento da lâmina de escoamento, permitindo um menor efeito da ação 

das gotas de chuva sobre o solo. Percebe-se que as taxas de perdas de solo são decrescentes com 

o aumento da quantidade de cobertura morta na superfície do solo, evidenciando que o efeito da 

cobertura do solo é importante para a redução do efeito das perdas de solo, pois evita a 

desagregação das partículas e com isso o seu transporte. Concluindo-se que a cobertura vegetal 

promovida pelo resíduo do Feijão-Guandú promoveu redução nas taxas de perdas de solo 

Palavras–chave: simulador de chuvas, erosão, entresulcos. 

1. Introdução 

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 orienadas segundo o microrelevo 

superficial (Cantalice, 2002). Para Everaert (1991), 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. Este selo 

forma-se pela ação mecânica das gotas da chuva e pela deposição de partículas desagregadas 

superficialmente (Fonseca 2001). 

Antes do estabelecimento de uma cobertura vegetal protetora pelas culturas em 

crescimento/ desenvolvimento, o solo sob preparo convencional permanece vulnerável a altas 

taxas de desagregação e transporte provocadas pela ação do impacto das gotas das chuvas e pelo 

escoamento superficial (Silva & Carvalho, 2002). Nesse intervalo, a estabilidade dos agregados 

presentes na superfície do solo é particularmente importante, pois sua fragmentação vai liberar 

as partículas de areia, silte e argila que os constituem, podendo formar uma crosta superficial, 

que reduz a infiltração e aumenta a enxurrada, ou serem facilmente transportados pela água do 

escoamento (Greenland, 1977). 

Neste sentido, o presente trabalho visa avaliar a eficiência da utilização da cobertura 

morta do Sorgo Forrageiro no controle ao livre escoamento e redução das taxas de erosão em 

áreas agrícolas, com uso de chuva simulada, principalmente pela ação de impacto das gotas de 
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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  

O experimento foi conduzido 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.  

O solo é classificado como Podzólico Vermelho-Amarelo foi coletado no município de 

Belo Jardim em Pernambuco, Clima tropical com estação seca (Classificação climática de 

Köppen-Geiger: As). Os tratamentos aplicados serão às doses de cobertura morta de 0; 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 será 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 homogenia. Tendo cada tratamento 3 repetições.  

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. A determinação das taxas de perda de solo foram obtidas pela pesagem do 

material que foi coletado durante 10 segundos em potes plásticos com capacidade de 1 L, em 

intervalos de 3 minutos.  

As perdas de solo foram obtidas utilizando-se a seguinte equação: 

                                   

 

 

em que, Ps = perdas de solo (kg m-2); Q = vazão (L s-1); Cs = concentração de 

sedimentos (kg L-1); t = intervalo entre as coletas (300 s); A = área da parcela (m²). 

As taxas de desagregação do solo (Di) foram determinadas conforme a expressão 

abaixo: 

c

ss

DA

M
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Onde Mss = massa do solo seco desagregado (Kg), A = área da parcela (m2) e Dc = 

duração da coleta em (s).  
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O delineamento experimental utilizado será o inteiramente casualizado, sendo os 

resultados 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 

Na Figura 1, percebe-se que as taxas de perdas de solo são decrescentes com o aumento 

da quantidade de cobertura morta na superfície do solo, evidenciando que o efeito da cobertura 

do solo é importante para a redução do efeito das perdas de solo, pois evita a desagregação das 

partículas e com isso o seu transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxas de perdas de solo obtidas em função das taxas de cobertura do solo 

proporcionada pelo aumento da quantidade de resíduo sobre o solo, sob chuva simulada  

O mesmo foi evidenciado no trabalho de Cantalice (2002), Bezerra (2006), que com o 

aumento das doses de palha (aumento da cobertura), ocorreu uma redução das perdas de solo.  

Nota-se também que o tratamento que apresentou menores taxas de perdas de solo foi o 

que apresentou maior cobertura do solo e em contato direto com a superfície do solo criando 

barreiras físicas ao livre escoamento superficial, teve uma redução em torno de 95%, 61% e 

34% de perdas de solo quando comparado com o solo descoberto, para as respectivas 

quantidade de resíduo vegetal promovido pelo Feijão-Guandú de 300, 200 e 100 g m-2, o que 

demonstra que o uso cobertura do solo como prática conservacionista, deixa o solo mais 

protegido contra os agentes erosivos da natureza. 

Temos na Figura 2, o comportamento das taxas de desagregação do solo para o 

experimento representadas no tempo.  Verifica-se, que a parcela sem cobertura do solo 

apresentou as maiores taxas de desagregação, quando atingiram o pico máximo de desagregação 

do solo, e depois tenderam a estabilização, observando os pontos de queda de desagregação.  

Esse crescimento inicial das taxas de desagregação do solo está relacionado com o das taxas de 
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descarga líquida, que no início da chuva é muito pequena devido a infiltração ser mais elevada, 

e assim o fluxo superficial é relativamente pequeno, não tendo capacidade para transportar todo 

o material desagregado pela ação do impacto das gotas de chuva. À medida que o fluxo cresce, 

com o transcorrer do tempo de chuva, torna-se capaz de transportar todo o material desagregado 

instantaneamente e aquele remanescente do período inicial, quando havia limitação da 

capacidade de transporte (Braida & Cassol, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxas de erosão em entressulcos (desagregação), em função do tempo, para 

diferentes tratamentos de cobertura do solo promovidos pelo Feijão-Guandú. 

4. Conclusões 

Pode-se concluir que: 

1. A cobertura vegetal promovida pelo resíduo do Feijão-Guandú promoveu redução 

nas taxas de perdas de solo; 

2.  O aumento da cobertura vegetal promovida pelo resíduo do Feijão-Guandú 

promoveu redução nas taxas de desagregação do solo; 
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RESUMO 

Atualmente vivemos uma crise no abastecimento de água, Essa questão preocupante 

está diretamente associada aos impactos das ações humanas sobre os ambientes de água doce, 

mas não basta identificar tais impactos. Entretanto, é necessária uma visão de maior alcance, 

que abranja a avaliação das causas e efeitos dos problemas existentes e o desenvolvimento e 

adoção de medidas que remedeiem os já constatados e previnam não só a sua repetição em 

outros lugares como também o surgimento de novos tipos de impacto. Neste contexto, objetivo 

deste trabalho foi avaliar a qualidade da água de um dos afluentes do Rio Una no Campus 

Barreiros-PE. O trabalho foi realizado no IFPE-Campus Barreiros. Todas as amostras foram 
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coletadas e analisadas com base Para a coleta, foram aplicados os procedimentos recomendados 

pela NBR 9898 (ABNT, 1987), onde se ressalta que com uma das mãos deve-se segurar o 

frasco pela base, mergulhando-o rapidamente com a boca para baixo, a cerca de 15 a 30 cm 

abaixo da superfície da água, para evitar a introdução de contaminantes superficiais, em seguida 

direcionou-se o frasco de modo que a boca ficasse em sentido contrário à corrente. cinco pontos 

de fácil acesso e escolhidos de forma aleatória. Para a coleta, utilizaram-se garrafas plásticas e 

lavadas por três vezes com a mesma que foi colhida para que não houvesse interferências nos 

resultados. Os parâmetros analisados foram Potencial Hidrogeniônico (pH), Oxigênio 

Dissolvido (OD), Condutividade Elétrica e temperatura sendo que para a obtenção dos valores 

destes diferentes parâmetros foram utilizados equipamentos específicos. Os resultados obtidos 

para os parâmetros químicos e físicos mostraram que, a faixa de variação é de 6 a 9 unidades de 

pH (CONAMA) e que todos os pontos de coleta estavam de acordo com a referida resolução. 

Conclui-se que todas as águas coletadas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional. 

Palavras–chave: recurso hídrico, monitoramento, gestão 

1. Introdução 

O monitoramento da qualidade de água dos corpos hídricos deve ser visto como um 

processo essencial à implantação dos instrumentos de gestão das águas, já que permite a 

obtenção de informações estratégicas, acompanhamento das medidas efetivas, atualização dos 

bancos de dados e atualização das decisões. 

Segundo a Resolução CONAMA 357 de 2005 (do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), que trata dos corpos d’água e do lançamento de efluentes nos mesmos, define 

Monitoramento: Medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água, que 

pode ser continua ou periódica, utilizada para acompanhamento da condição e controle da 

qualidade do corpo de água (BRASIL, 2005). 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), o Brasil possui 13,7% da água 

doce superficial disponível no mundo, entretanto, 80% desses 13,7% se encontram na região 

amazônica e os outros 20% têm que atender a 93% da população nacional (BRASIL, 2008). 

No entanto, embora o país possua um vasto estoque de água, essa se distribuiu de 

maneira desigual. Segundo Ministério do Meio Ambiente a região Norte é a que detêm maior 

parcela desse recurso (68,5%), seguida pela Centro-Oeste (15,7%), Sul (6,5%), Sudeste (6%) e 

Nordeste (3,3%). 

Atualmente vivemos uma crise no abastecimento de água, Essa questão preocupante 

está diretamente associada aos impactos das ações humanas sobre os ambientes de água doce, 

mas não basta identificar tais impactos. Entretanto, é necessária uma visão de maior alcance, 
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que abranja a avaliação das causas e efeitos dos problemas existentes e o desenvolvimento e 

adoção de medidas que remedeiem os já constatados e previnam não só a sua repetição em 

outros lugares como também o surgimento de novos tipos de impacto.  

Essa visão certamente inclui a divulgação de todas essas informações em linguagem 

mais simples, para que a discussão atinja um número maior de pessoas. Afinal, a crise da água 

diz respeito a todos. O planeta Terra é constituído por 70% de água, mas apenas pouco mais de 

2% do recurso pode ser utilizado pelo homem. Pois segundo a ONU, essa quantidade seria 

suficiente para a população, se não houvesse tanto desperdício e poluição do recurso no mundo. 

Neste contexto o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água de um dos 

afluentes do Rio Una no Campus Barreiros-PE. 

2. Materiais e Métodos 

O trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Campus Barreiros. 

Escolha dos pontos, coletas e análises 

As coletas foram realizadas no período entre novembro de 2014 a junho de 2015. Para a 

análise espacial da qualidade de água foram escolhidos pontos de amostragem que tinham 

diferentes características como, por exemplo: topografia, cobertura vegetal, proximidade a 

instalações do campus e entre outras. A amostragem em cada ponto foi realizada de forma 

triplicada e foi utilizada uma amostra branca para verificar possível contaminação durante o 

processo de amostragem. 

 Para a coleta, foram aplicados os procedimentos recomendados pela NBR 9898 

(ABNT, 1987), onde se ressalta que com uma das mãos deve-se segurar o frasco pela base, 

mergulhando-o rapidamente com a boca para baixo, a cerca de 15 a 30 cm abaixo da superfície 

da água, para evitar a introdução de contaminantes superficiais, em seguida direcionou-se o 

frasco de modo que a boca ficasse em sentido contrário à corrente.  

Os parâmetros analisados foram Potencial Hidrogeniônico (pH), Oxigênio Dissolvido 

(OD), Condutividade Elétrica e temperatura sendo que para a obtenção dos valores destes 

diferentes parâmetros foram utilizados equipamentos específicos. 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para os parâmetros químicos e físicos serão apresentados em 

detalhes e analisados separadamente. 

MÊS DE NOVEMBRO 

 PARAMÊTROS ANALISADOS 
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PONTOS 

ANALISADOS 

Potencial 

Hidrogeniônico 

Temperatura 

°C 

Oxigênio 

Dissolvido 

mg.l -¹ 

Condutividade 

Elétrica  

µS 

1° Ponto 5,9 19,8 11,8 85 

2° Ponto 4,89 15,8 10,9 37 

3° Ponto 6,13 18 11,8 54 

4° Ponto 6,08 19 12,2 55 

5° Ponto 5,92 19,4 10,8 62 

Figura 01. 

 

MÊS DE MARÇO 

 

PONTOS 

ANALISADOS  

PARAMÊTROS ANALISADOS 

Potencial 

Hidrogeniônico 

Temperatura  

°C 

Oxigênio 

Dissolvido 

mg.l -¹ 

Condutividade 

Elétrica  

µS 

1° Ponto 8,2 25 15,1 87 

2° Ponto 6,0 25,5 12,5 40 

3° Ponto 6,7 25 12,5 68 

4° Ponto 6,6 25,3 12,5 78 

5° Ponto 6,9 26 12,8 85 

Figura 02 

MÊS DE ABRIL 

 

 

PONTOS 

ANALISADOS 

PARAMÊTROS ANALISADOS 

Potencial 

Hidrogeniônico 

Temperatura 

°C 

Oxigênio 

Dissolvido 

mg.l -¹ 

Condutividade 

Elétrica  

µS 

1° Ponto 5,9 19,8 11,8 85 
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2° Ponto 5,7 15,8 10,9 37 

3° Ponto 6,7 18,0 11,8 54 

4° Ponto 6,6 19,0 12,2 55 

5° Ponto 6,9 19,4 10,8 62 

Figura 03. 

 

MÊS DE JUNHO 

  

PONTOS 

ANALISADOS  

PARAMÊTROS ANALISADOS 

Potencial 

Hidrogeniônico 

Temperatura  

°C 

Oxigênio 

Dissolvido 

mg.l -¹  

Condutividade 

Elétrica  

µS 

1° Ponto 6,3 26 46,9 136 

2° Ponto 6,0 25 73,2 46 

3° Ponto 6,8 26 37,1 66 

4° Ponto 7,0 25 27,9 75 

5° Ponto 6,3 26 87,1 74 

Figura 04 

4. Conclusões 

De acordo com as figuras, um, dois, três, quatro e cinco, a avaliação do monitoramento 

no Campus Barreiros observou que os parâmetros  pH, temperatura, oxigênio dissolvido e a 

condutividade elétrica , estão adequados na classe II da resolução CONAMA. 

Os parâmetros analisados estavam conforme a Resolução e não se observou alterações 

significativas no padrão de qualidade da água nos pontos amostrados, durante os meses 

analisados, o que constata haver poucos impactos em razão às ações antrópicas no local. 

Portanto, pode ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; à 

irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 

os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aquicultura e à atividade de pesca. 
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RESUMO 

A cana-de-açúcar é uma cultura que até hoje tem significativa participação na economia 

nacional. Deste modo, torna-se evidente desencadeamento de pesquisas que visem uma 

adubação adequada, que  possibilite o desenvolvimento do potencial produtivo dos genótipos. 

Quando o nitrogênio (N) é oferecido em quantidades adequadas à cultura, eleva a produtividade 

e  longevidade do canavial. O molibdênio (Mo) é um nutriente que tem relação direta com a 

absorção de N, por atuar como, regulador da atividade da redutase do nitrato. Assim, neste 

trabalho objetivou-se avaliar o efeito da adubação nitrogenada e molíbdica nos teores de nitrato 

e amônio na folha +1 e nas raízes de variedades de cana-de-açúcar, no ciclo de cana planta. Para 

isso, cultivaram-se duas variedades de cana-de-açúcar (RB92579 e RB867515) submetidas a 

duas doses de N e duas dose de Mo. Aos 70, 100, 130 e 200 dias após plantio (DAP) 

determinou-se os teores de nitrato e amônio em folha +1 e nas raízes das plantas. A aplicação de 

Mo reduziu os teores de nitrato na folha +1 e nas raízes da RB92579 e aumentou na RB867515, 

sugerindo que as rotas metabólicas de assimilação de N das variedades são antagônicas. Os 

teores de amônio nas raízes foram maiores na RB92579. 

Palavras–chave: Saccharum spp, nutrição, assimilação de N. 

1. Introdução 

O Brasil é um tradicional produtor de cana-de-açúcar, sendo responsável por 33% da 

produção mundial (Jadoski et al., 2010). Desta forma, estudos sobre relações nutricionais da 

cultura são de suma importância para a economia nacional. O nitrogênio (N) é um nutriente 

mineral muito absorvido pela cultura, existindo-se relatos que sua absorção pode variar de 150 a 

325 kg ha-1 em diversas variedades comerciais no ciclo cana-planta (Oliveira et al., 2010; 

Baptista et al., 2014). Isso se dá porque o N faz parte da estrutura de vários compostos nas 

plantas, ácidos nucléicos, proteínas, aminoácidos, entre outros, ainda é atuante como ativador de 

enzimas (Hirel et al., 2011). Um dos fatores que têm afetado o custo de produção da cana é o 

uso de fertilizantes nitrogenados, uma vez que são importados, em sua maioria. 

O elevado requerimento de N pela cultura, a baixa contribuição de adubos minerais em 

sua nutrição e as significativas perdas no sistema solo-planta-atmosfera fazem com que as doses 

recomendados de insumos nitrogenados sejam altas (Bouwan et al., 2005; Franco et al., 2011). 

A cana absorve o N do solo preferencialmente nas formas amoniacal (N-NH4+) e nítrica (N-

NO3-), entretanto, em solos aerados a forma nítrica é predominante (Armas et al., 1992; 

Robinson et al., 2011). Quando o N-NO3- é absorvido precisa ser reduzido a N-NH4+ nos 

plastídeos da raiz ou nos cloroplastos foliares, para ser assimilado e utilizado na formação de 
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aminoácidos e proteínas, sendo a enzima redutase do nitrato fundamental pela conversão de N-

NO3- a N-NO2- (Hirel et al., 2011). Desta forma, se existir baixa atividade da redutase do 

nitrato (ARN), a assimilação N sofrerá redução. 

O molibdênio (Mo) é um nutriente essencial para a ARN, por sua ação como regulador 

enzimático, ou seja, ele, de acordo com sua concentração nos tecidos das plantas, poderá elevar 

ou reduzir a atividade da enzima, estando em proporção direta (Li-Ping et al., 2007).  

Assim, este trabalho objetivou avaliar os níveis de N inorgânico em folha +1 e em raiz 

de variedades de cana-de-açúcar adubada com N e de Mo. 

2. Materiais e Métodos  

Conduziu-se um experimento em campo na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de 

Carpina, no município de Carpina-PE, em um ARGISSOLO VERMELHO AMARELO 

distrocoeso, de março de 2013 a março de 2014. Foram utilizadas duas variedades de cana-de-

açúcar RB92579 e RB867515, submetidas a duas dose de N (0 e 60 kg ha-1) e duas doses de 

Mo (0 e 200g ha-1), compondo o arranjo fatorial (2 x 2 x 2) se utilizando a ureia como fonte de 

N e o molibdato de sódio como fonte de Mo. O plantio das variedades de cana-de-açúcar foi 

realizado em sulcos de aproximadamente 0,2 m de profundidade, onde foram distribuídos 14 

Mg ha-1 de colmos com sete meses de idade, dispostos em corrente dupla, ao passo que, a ponta 

de um coincidisse coma base do outro. 

Aos 70, 100, 130, 200 dias após plantio (DAP) foi realizada a avaliação dos teores de N 

(NO3- e NH4+) na folha +1 e nas raízes das variedades estudadas. Para a determinação dos 

teores de NO3- e NH4+ na folha +1 e nas raízes das variedades, foram coletadas aleatoriamente 

três folhas +1 e uma porção de raiz por parcela. Os tecidos vegetais foram secos em estufa de 

circulação forçada de ar a 65°C e triturados em moinhos de facas. As formas de N nos tecidos 

vegetais coletados foram avaliados após extração com solução de KCl 1 M, na proporção 1:100, 

com agitação horizontal por 5 minutos, com intervalo de 15 minutos, repetindo-se por três 

vezes. O extrato foi filtrado e armazenado a 5°C para a determinação dos teores de NO3- e 

NH4+. 

Para a determinação do teor de NH4+, em 5 mL do extrato adicionou-se 0,2 g de óxido 

de magnésio, procedendo-se a destilação por arraste de vapores e captação em solução 

indicadora de ácido bórico a 2%, em seguida realizou-se a titulação com H2SO4 a 0,0025 N. 

Sequencialmente, no mesmo extrato, foram adicionadas 0,2 g de liga de dervada e procedeu-se 

nova destilação, captação dos vapores e determinação de modo semelhante ao anterior, obtendo-

se a concentração de N-NO3-.         

 As variáveis foram submetidas à análise da variância pelo teste F (p<0,05). Nas 
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variáveis em que se observaram efeitos, principais e/ou interação, significativo foi aplicado o 

teste de médias de Tukey (p<0,05). 

3. Resultados e Discussão 

Os teores de amônio na folha +1 e nas raízes das variedades de cana, independente das 

dosagens de N e Mo, não se ajustaram a nenhum modelo de regressão existente (Tabela 1). Os 

teores de amônio das variedades de cana-de-açúcar na folha +1 não diferiram, portanto não 

existiu diferença no acúmulo de amônio, no compartimento, entre as variedades avaliadas. 

Porém, nas raízes foi constatado maior teor de amônio na variedade RB92579 em relação a 

RB867515. Como já se estimava o acréscimo de Mo não interferiu nos teores de amônio na 

folha +1 e nas raízes das variedades. Assim, o teor de amônio nos tecidos vegetais avaliados 

independeu da variedade e adição de Mo e N. Os teores de nitrato na folha +1 e nas raízes das 

variedades de cana independente das dosagens de N e Mo não se ajustaram a nenhum modelo de 

regressão existente (Tabela 2). 

 

Tabelas 1 - Teor de nitrato na folha +1 e nas raízes das variedades de cana-de-açúcar RB867515 e 

RB92579 na ausência e presença de molibdênio e na ausência e presença de nitrogênio aos 70, 100, 130, 

200 dias após o plantio (DAP). 

Folha +1 
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N̅: média de N; Mo: média de Mo; Variedade :média das variedades; Par de letras minúsculas iguais na linha não diferem pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O teor de nitrato na folha+1 das variedades de cana-de-açúcar foi superior ao encontrado 

nas raízes. Para isso, o nitrato na folha + 1 das variedades não diferiu estatisticamente, mas, a 

variedade RB92579 apresentou um teor menor (Tabela 2). No entanto, nas raízes foi 

evidenciada uma diferença no teor de nitrato na RB92579, com valor significativamente menor 

em comparação à RB867515. A aplicação de Mo reduziu o teor de nitrato nos dois 

compartimentos vegetais avaliados na variedade RB92579 (Tabela 2). Todavia, 

antagonicamente ocorreu com a RB867515, em suma, o Mo tanto na folha +1, quanto nas raízes 

fez com que houvesse aumento do teor de nitrato (Tabela 2). O incremento de N na variedade 

RB92579, com a presença ou ausência de Mo elevou o teor de nitrato nos tecidos vegetais. Já na 

variedade RB867515, a adição de N na ausência ou na presença de Mo, não diferiu 

significativamente nos tecidos vegetais avaliados nesta variedade. Com a adição do Mo e N, se 

observou uma significativa diminuição dos teores de nitrato no tecido foliar e radicular 

avaliados (Tabela 2).  

 

Fator 

RB867515  RB92579 

S/Mo  C/Mo  S/Mo  C/Mo 

S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N 

DAP 
____________________________________________

 mg kg
-1 ____________________________________________

 

70 260,33 343,89  116,67 140,00  196,39 246,16  291,67 245,00 

100 158,11 137,76  140,00 155,55  153,54 141,21  268,33 155,55 

130 240,09 257,07  280,00 326,67  256,86 209,88  221,67 221,67 

200 95,52 66,35  46,67 46,67  50,31 67,81  58,33 93,33 

 
188,51 a 201,27 a  145,83 a 167,22 a  164,27 a 166,26 a  210,00 a 178,89 a 

 
194,89 a  156,53 a  165,27 a  194,44 a 

 
175,71 a  179,86 a 

Raiz 

Fator 

RB867515  RB92579 

S/Mo  C/Mo  S/Mo  C/Mo 

S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N 

DAP 
____________________________________________

 mg kg
-1 ____________________________________________ 

70 157,62 152,12  210,00 116,67  188,09 279,14  186,67 210,00 

100 187,67 153,88  171,11 217,78  208,32 211,00  210,00 264,44 

130 232,14 258,66  256,67 295,55  179,98 330,68  163,33 291,67 

200 190,56 133,51  62,22 155,55  167,68 198,06  140,00 93,33 

 
192,00 a 174,54 a  175,00 a 196,39 a  186,02 b 254,72 a  175,00 a 214,86 a 

 
183,27 a  185,69 a  220,37 a  194,93 a 

 
184,48 b  207,65 a 

Folha +1 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 179 

 

 

 

Tabela 2 - Teor de nitrato na folha +1 e nas raízes das variedades de cana-de-açúcar RB867515 e 

RB92579 na ausência e presença de molibdênio e na ausência e presença de nitrogênio aos 70, 100, 130, 

200 dias após o plantio (DAP) 
N̅: média de N; Mo: média de Mo; Variedade :média das variedades; Par de letras minúsculas iguais na linha não diferem pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

4. Conclusões 

Os teores de amônio na folha +1 das variedades não diferiram, enquanto que nas raízes 

constatou-se maior nível de amônio na variedade RB92579 em relação à variedade RB86515. 

A aplicação de Mo reduziu os teores de nitrato na folha +1 e nas raízes da RB92579 e 

aumentou na RB867515. 
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Fator 

RB867515  RB92579 

S/Mo  C/Mo  S/Mo  C/Mo 

S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N 

DAP 
____________________________________________

 mg kg
-1 ____________________________________________

 

70 320,55 367,97  295,55 303,33  2,55 527,36  70,00 280,00 

100 47,33 0,00  256,67 46,67  495,14 230,25  46,67 0,00 

130 172,96 123,95  762,22 210,00  233,95 186,29  116,67 303,33 

200 47,29 0,00  0,00 0,00  1,04 46,04  11,67 11,67 

 
147,03 a 122,98 a  328,61 a 140,00 b  183,17 a 247,48 a  61,25 b 148,75 a 

 
135,01 b  234,30 a  215,33 a  105,00 b 

 
184,65 a  160,16 a 

Raiz 

Fator 

RB867515  RB92579 

S/Mo  C/Mo  S/Mo  C/Mo 

S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N  S/N C/N 

DAP 
____________________________________________

 mg kg
-1 ____________________________________________ 

70 66,93 51,78  280,00 46,67  0,00 373,39  140,00 326,67 

100 46,02 257,74  536,67 46,67  0,00 305,19  140,00 0,00 

130 348,68 235,53  357,78 210,00  222,18 70,02  46,67 93,33 

200 77,06 94,52  11,67 0,00  116,82 46,58  46,67 46,67 

 
134,67 a 159,89 a  296,53 a 75,83 b  84,75 b 198,79 a  93,33 a 116,67 a 

 
147,28 b  186,18 a  141,77 a  105,00 b 

 
166,73 a  123,39 b 
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RESUMO 

O Brasil destaca-se na produção mundial de cana-de-açúcar, principalmente para produção 

de álcool e açúcar. Um dos elementos necessários para cana é o nitrogênio (N), que pode ser 
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absorvido na forma nítrica (N-NO3-) e na forma amoniacal (N-NH4+), sendo que a forma 

nítrica é mais abundante. O molibdênio (Mo) interfere no metabolismo do N. Assim, um 

adequado suprimento de Mo pode potencializar a absorção de N. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar os níveis de nitrato e amônio em solo cultivado com cana-de-açúcar e adubados com N e 

Mo. Foi realizado um experimento com as variedades RB827515 e RB92579, submetidas a duas 

doses de N (0 e 60 kg ha-1) e duas doses de Mo (0 e 200 g ha-1), utilizando-se quatro 

repetições. Aos 30 e 70 dias após o plantio foram coletadas amostras de solo nas profundidades 

0-0,2 e 0,2-0,4 m para determinação das formas de N. Os teores de amônio na camada de 0-0,2 

m não variaram pela aplicação de Mo ou pelo cultivo das variedades de cana-de-açúcar. De 

maneira geral, o teor de nitrato foi maior onde se cultivou a RB92579. 

Palavras-chaves: adubação de N e Mo; cana-de-açúcar; teores de nitrato e amônio. 

1. Introdução 

O Brasil é um país que se destaca no setor primário da economia, devidos as tecnologias 

utilizadas na agricultura sob condições favoráveis do solo ao crescimento e desenvolvimento 

das plantas, além do cultivo de genótipos de plantas com altos índices de produtividade. Saber 

qual tipo de genótipos que se quer cultivar é essencial para se garantir que aquela determinada 

cultura vai trazer resultados de produção e financeiros para o produtor (BARBOSA et al., 2001, 

2003). 

Para se garantir uma produção positiva da cana-de-açúcar além de tecnologias que ajudam 

na semeadura, crescimento e colheita da planta, do clima tropical favorável no Brasil, boas é 

necessário uma satisfatória na disponibilidade de nutrientes no solo (ROSA et al., 2005).Com a 

combinação adequada dos genótipos e da disponibilidade de nutrientes a produtividade será 

maior.Os genótipos de cana-de-açúcar cultivadas no nordeste do Brasil necessitam de nutrientes 

no solo em quantidade e em proporção referente à sua necessidade. Um desses nutrientes é o 

nitrogênio (N), sendo um dos mais absorvidos pela cana, de modo que a sua escassez pode 

prejudicar o metabolismo e síntese de proteínas na planta (OLIVEIRA, 2012). 

A cana-de-açúcar absorve o N na forma na forma amoniacal (N-NH4
+
) e na forma nítrica 

(N-NO3
-
), tendo a maioria dos genótipos preferência pela forma nítrica, mas pode ser que outras 

plantas prefiram mais amônio ao nitrato (Oliveira, 2012). O Mo por ser ativador da enzima 

redutase do nitrato, influência na extração do anion pelo solo, assim o suprimento de Mo a cana 

potencializa a assimilação de nitrato. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis 

de amônio e nitrato em solo cultivado com cana-de-açúcar e adubado com nitrogênio e 

molibdênio.  

2. Materiais e Métodos 
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Foi realizado um experimento na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina, no 

município de Carpina PE, onde foram cultivadas duas variantes de cana-de-açúcar, a RB92579 e 

a RB867515, submetidas a duas doses de N (0 e 60 kg ha
-1

) e duas doses de Mo (0 e 200 g ha
-1

), 

utilizando-se quatro repetições.  

Aos 30 e 70 dias após (DAP) foram coletadas três amostras simples de solo para compor 

uma composta, por parcela, nas profundidades 0-0,2 e 0,2-0,4 m. As amostras foram secas ao ar, 

destorroadas e tamisadas em peneira com malha de 2 mm.  As amostras coletadas foram 

encaminhadas para o laboratório de solos do IFPE CVSA para determinação dos teores de 

nitrato e amônio. 

As formas de N inorgânicas das coletas de solo foram extraídas por uma solução de KCL 1 

moL
-1

, com proporção de 1:10, com agitação orbital por 1 h e descanso  de mais 1 h, para 

posterior coleta do sobrenadante.  Foram adicionados 0,2 g de óxido de magnésio a 5 mL do 

extrato e realizada destilação por arraste de vapores, sendo o destilado coletado em uma solução 

indicada de ácido bórico a 2 %. Na mesma amostra, foram adicionados 0,2 g de liga dervada e 

realizada uma nova destilação com as mesmas condições da anterior. Na primeira destilação foi 

determinado o N na forma amoniacal (N-NH4
+
), enquanto na segunda solução destilada foi 

determinado o N na forma nítrica (N-NO3
-
), ambos dosados por titulometria com H2SO4 a 

0,005N.  

Os teores de amônio e de nitrato no solo sob as doses de N e Mo nas duas variedades de 

cana-de-açúcar foram submetidos a análise de variância. Quando se observaram efeitos 

significativos (F < 0,05), foi realizado o teste de Tukey (p < 0,05).  

3. Resultados e Discussão  

 Aos 30 DAP, na profundidade de 0-0,2m, o teor de amônio no solo onde se cultivaram 

ambas as variedades de cana-de-açúcar, RB867515 e RB92579, foram semelhantes, e também 

não variou com a adubação molíbdica (Tabela1).  

Na profundidade de 0-0,2m, onde se cultivou a RB92579, o teor de nitrato foi menor com a 

aplicação de Mo (Tabela1). Possivelmente, essa variedade absorveu mais nitrato com a 

adubação molíbdica, não se observando variação onde se cultivou a RB867515. Ainda, em 

ambas as disponibilidades de Mo, o tenho de nitrato foi maior onde se cultivou a RB92579. 

Na profundidade de 0,2-0,4m, o teor de amônio foi maior onde se cultivou a RB867515 

(Tabela1). Na mesma profundidade do solo onde se cultivou a RB867515, se observou o maior 

teor de nitrato quando se aplicou Mo, tendo ocorrido o inverso onde se cultivou a RB867515. 

Na ausência da adubação molíbdica, o maior teor de nitrato foi encontrado onde se cultivou a 

RB92579. Quando se adubou com Mo, o maior ter de nitrato se observou onde se cultivou a 

RB867515. 
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Aos 70 dias, na profundidade de 0-0,2 m, os teores de amônio e nitrato não diferiram pelo 

cultivo das variedades de cana e da aplicação de Mo (Tabela1).  

Na profundidade de 0,2-0,4m, em ambas as doses de Mo, o teor de amônio foi maior onde 

se cultivou a RB92579 (Tabela1).  Quando se aplicou o Mo foi observado o maior teor de 

amônio onde se cultivou a RB92579, enquanto que onde se cultivou a RB867515 ocorreu o 

inverso. 

O teor de nitrato na camada de 0,2-0,4 m não variou quando não se adubou com Mo. 

Quando se aplicou o Mo foi maior onde se cultivou a RB867515 (Tabela1). A aplicação de Mo 

alterou o teor de nitrato apenas onde se cultivou a RB867515. 

4. Conclusões 

Os teores de amônio na camada de 0-0,2 m não variaram pela aplicação de Mo ou pelo 

cultivo das variedades de cana-de-açúcar. De maneira geral, o teor de nitrato foi maior onde se 

cultivou a RB92579.  
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Tabela 1. Teor de amônio e nitrato em solo cultivado com as variedades de cana-de-açúcar 

RB867515 e RB92579, nas camadas de 0-0,2 e 0,2-0,4 m, aos 30 e 70 dias após o plantio. 
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Letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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RESUMO 

A utilização de uma agricultura intensiva, onde o número de máquinas que trafegam em uma 

área é grande e o cultivo normalmente é feito a base de um planejamento temporal, vem 

gerando um arranjamento compacto no solo, onde quase toda a energia das máquinas empurra 

as partículas do solo umas contra as outros, causando o adensamento no solo. O objetivo deste 

30 DAP 

 
0 - 0,2 m 0,2 - 0,4 m 

 NH4
+ NO3

- NH4
+ NO3

- 

Fator 
Mo (g ha-1) 

Média 
Mo (g ha-1) 

Média 
Mo (g ha-1) 

Média 
Mo (g ha-1) 

Média 
200 0 200 0 200 0 200 0 

Variedade 

----------------------------------- mg dm-3 ---------------

------------------- 
 

            

RB867515 26,58 26,80 26,69 
26,27 

Ba 

26,90 

Ba 
26,58 22,90 20,21 

22,55 

B 

63,21 

Aa 

31,91 

Bb 
47,56 

RB92579 22,93 26,53 24,63 
39,40 

Ab 

104,09 

Aa 
71,74 29,67 25,12 

27,39 

A 

22,57 

Bb 

45,54 

Aa 
34,05 

Média 24,75 26,66  32,83 65,49  26,28 22,66  42,89 38,72  

             

CV (%) 7,4 7,3  4,3 9,1 

70 DAP 

 
0 - 0,2 m 0,2 - 0,4 m 

 NH4
+ NO3

- NH4
+ NO3

- 

Fator 
Mo (g ha-1) 

Média 
Mo (g ha-1) 

Média 
Mo (g ha-1) 

Média 
Mo (g ha-1) 

Média 
200 0 200 0 200 0 200 0 

Variedade 

----------------------------------------------------------- mg dm-3 ------------------------------------------------------

- 

            

RB867515 20,43 19,23 19,83 17,51 26,19 21,85 
12,03 

Bb 

21,07 

Ba 
16,55 

40,58 

Aa 

27,00 

Ab 
33,79 

RB92579 26,26 32,89 29,57 35,03 65,60 50,31 
52,67 

Aa 

30,10 

Ab 
41,38 

27,54 

Ba 

27,09 

Aa 
27,32 

Média 23,34 26,06  26,27 45,89  32,35 25,58  34,06 27,04  

             

CV (%) 11,60 3,5 1,0 3,0 
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projeto é verificar o comportamento do sistema radicular da cultura da Mucuna Preta sob 

diferentes níveis de compactação artificial do solo, com uso de diferentes tipos de adubos para 

avaliar a produção de biomassa radicular e profundidade efetiva do sistema radicular em casa de 

vegetação no IFPE campus Vitória de Santo Antão. Visando a melhoria das propriedades físicas 

do solo. E de acordo com as culturas avaliadas identificar a mais apropriada para descompactar 

o solo, visando indicar culturas que possam ser utilizadas no manejo do solo adensado 

promovendo uma melhor estruturação do solo. 

Palavras–chave: compactação do solo; massa de raízes; adubação orgânica. 

1. Introdução 

O sistema radicular das culturas apresenta diferentes graus de tolerância à compactação, 

porém, todas as plantas respondem a um valor crítico, acima do qual seu crescimento é restrito 

(Lapen et al., 2001; Radford et al., 2001). Esse valor apresenta pequena variação, como 1,5 Mpa 

(Grant & Lafond, 1993; Stalham et al., 2007) e 2,0 Mpa (Silva et al., 1994; Tormena et al., 1998). 

 No trabalho desenvolvido por Ragassi et al., (2009), os autores ao considerarem o valor de 

1,5Mpa como crítico para o desenvolvimento radicular da batateira, verificaram que na 

profundidade de 20 a 40 cm, não ocorreu limitação para o crescimento radicular da cultura. Já na 

camada de 40 a 60 cm de profundidade os tratamentos estudados proporcionaram valores 

superiores ao crítico o que, em parte, pode ser atribuído ao adensamento natural do Nitossolo 

estudado, verificado normalmente a partir dos 50 cm. 

 Foloni et al., (2003), foi observado que a redução do crescimento aéreo das plantas de 

milho que foi, em média, aproximadamente 20%, após 40 dias de cultivo sob 1,4 Mpa de 

impedância mecânica do solo em subsuperfície. Silva & Rosolem (2001) verificaram que o 

crescimento aéreo do sorgo granífero foi reduzido em mais de 40% ao final de 38 dias de cultivo, 

com uma resistência mecânica do solo da ordem de 1,22 Mpa. Em contrapartida, no trabalho de 

Roselem et al., (1994) não houve redução da parte aérea do milho submetida a 2 Mpa colhido com 

25 dias após a emergência das plântulas. 

 Os efeitos da compactação sobre as características e propriedades do solo evidenciam 

aumento na densidade, redução na porosidade total, bem como na infiltração e no armazenamento 

de água nele (Dias Junior & Pierce, 1996) e restrição ao fluxo de gases e aumento na resistência ao 

crescimento de raízes (Hamza & Anderson, 2005). Esses efeitos têm sua máxima expressão 

principalmente em períodos de déficit hídrico, ao passo que em períodos com normalidade da 

precipitação pluvial tais efeitos são, aparentemente, anulados (Mazurana, et al., 2013). 

O objetivo é verificar o comportamento do sistema radicular da cultura da Mucuna Preta e do 

Feijão-guandú sob diferentes níveis de compactação artificial do solo, com uso de diferentes tipos 

de adubos para avaliar a produção de biomassa radicular e profundidade efetiva do sistema 

radicular em casa de vegetação no IFPE campus Vitória de Santo Antão. Visando a melhoria das 

propriedades físicas do solo. Com isso: 
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1. Relacionar a produção de massa verde e seca do sistema radicular das leguminosas 

estudadas em diferentes níveis de compactação do solo;  

2. Determinar a influência do adubo no desenvolvimento do sistema radicular das 

leguminosas e na descompactação do solo  

2. Materiais e Métodos  

O experimento está sendo conduzido em casa de vegetação da área de solos do IFPE 

campus Vitória de Santo Antão. O solo utilizado foi coletado no munícipio de Carpina Zona 

úmida costeira, localizado no Estado de Pernambuco. Sendo o solo coletado a uma 

profundidade de 0 – 30 cm, seco ao ar, onde o mesmo foi peneirado em peneira de 4 mm de 

malha, para com isso obter uma melhor homogeneização do solo, e retirada das amostras em 

campo para análises físicas e químicas do solo estudado, as análises foram de acordo com o 

recomendado pela EMBRAPA (1997).  

A unidade experimental foi constituída pela sobreposição de três anéis de PVC de 100 

mm de diâmetro, apresentado o anel superior com uma altura de 12 cm, onde será preenchido 

com solo até 10 cm; o anel intermediário com 5 cm de altura, preenchido com o solo 

compactado artificialmente; e o anel inferior com 10 cm de altura. Foram utilizadas sacos 

plásticos, anéis de isopor, como balizadores, e fita adesiva para vedar o anel inferior, onde foi 

realizado um furo para a drenagem. Os anéis serão preenchidos com solo, mantendo-se nos 

anéis superiores e inferiores a densidade encontrada em campo e nos anéis intermediários serão 

preenchidos e compactados até as densidades: 0,20, 0,30 e 0,40 kg dm-3 acima da densidade do 

solo encontrada em campo.  

A compactação será realizada mediante golpes de um pistão com um carga de 6 Kg e uma 

altura variável de acordo com os teste de compactação que serão realizados para obter a 

densidade do solo desejada, que sofrerá influência do tipo de solo a ser trabalhado. Entre o 

pistão e o solo será utilizado um cilindro maciço de madeira de 4 cm de altura, para auxiliar na 

compressão do solo. 

Com a unidade experimental montada, será realizado o teste de capacidade de campo para 

as densidades estabelecidas, pesando-se cada coluna, e aplicando-se em seguida um volume de 

água até o início da drenagem; cessada a drenagem nas colunas, estas serão pesadas novamente, 

determinando-se, dessa forma, a quantidade de água disponível para cada coluna da unidade 

experimental a ser estudada. Com a obtenção desse dado, será realizado o controle da água de 

irrigação (será utilizado água destilada) que serão aplicados às colunas, sendo seu controle 

realizado de acordo com a capacidade de campo de colunas padrão, onde essas colunas serão 

pesadas diariamente, mantendo-se o teor de umidade entre 100 e 80% de sua Capacidade de 

campo. As leguminosas a serem estudadas serão feijão guandú (Cajanus cajan (L.) Millps) e 

Mucuna preta (Styzolobium atterrinum). uma cultura índice para fins de comparação a cultura 

do milho (Zea mays L.), a ser obtida no IPA vitória de Santo Antão. 
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O delineamento experimental a ser adotado será o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial de 3 x 4 x 3 x 5, sendo três tipos de adubo, quatro níveis de compactação, três espécies 

(duas leguminosas e uma gramínea) e 5 repetições. Os adubos a serem utilizadas serão: o 

primeiro de acordo com a análise de fertilidade do solo, o segundo vinhaça e o terceiro torta de 

filtro. Os quatro níveis de compactação 0,20, 0,30 e 0,40 kg dm-3 acima da densidade do campo 

e densidade normalmente encontrada no solo a campo. 

Nas sementes foi realizado testes de germinação, para se avaliar o vigor e qualidade das 

mesmas. O ensaio de compactação terá duração de 60 dias a partir da germinação das sementes 

plantadas diretamente nos potes. Após os quais, será realizada a colheita e avaliados os 

seguintes parâmetros: peso da matéria verde da biomassa aérea que será coletada a 2 cm acima 

do solo também será obtido o peso da matéria seca da biomassa aérea sendo colocado em estufa 

de ventilação forçada a ± 70ºC por 72 horas; analise do teor de nutrientes da parte aérea.  

Os resultados serão submetidos à análise de variância e comparação de médias através do 

teste de Tukey a 5%. 

3. Resultados e Discussão 

As atividades do projeto se inicializaram com discursões de algumas revisões 

bibliográfica referente ao mesmo. A referência que mais teve destaque foi o artigo cientifico 

publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo: Crescimento radicular de espécies utilizadas 

como cobertura decorrente da compactação do solo e o Efeito da compactação sobre algumas 

propriedades físicas de duas classes texturais de solo e seu reflexo no desenvolvimento inicial 

da raiz primária de plântulas de milho.  

Nos meses seguintes, as revisões bibliográficas referentes ao assunto relacionado à 

pesquisa ainda consumia a maior parte do tempo. Publicações de Congressos, dissertação e teses 

foram lidas e discutidas pela equipe de pesquisa sob a orientação do Professor Sandro Augusto 

Bezerra. Tive a oportunidade de participar da II Jornada de Iniciação do IFPE Cientifica (JIC) a 

qual ocorreu no período de 09 a 11 de Setembro de 2014, no Campus de Caruaru, um evento de 

extrema importância, pois contribuiu o máximo para nosso conhecimento e caminhada na 

pesquisa.  

No mesmo tempo que fazíamos a revisão bibliográfica, foi disponibilizado pelo Campus 

Vitória o espaço para que pudéssemos iniciar as atividades, em seguida fizemos a limpeza.  

Logo depois toda a equipe compareceu no município de Carpina, na zona úmida costeira 

de Pernambuco, para realizarmos nossa primeira coleta de solo, a qual foi feita na Estação 

Experimental de Cana- de –açúcar de Carpina (EECAC). O solo coletado foi levado ao IFPE 

Campus Vitória para área disponibilizada, onde o mesmo foi seco ao sol e depois peneirado e 

armazenado no local, para a espera dos materiais que estavam em falta.  

Após nos termos feito o procedimento de coleta e peneiramento do solo, participamos de 

um minicurso ministrado na EECAC (Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina), o 
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qual teve duração de uma semana, tendo em vista a quantidades de pessoas envolvida no projeto 

houve um rodizio indo uma determinada quantidade de alunos por semana, lá tivemos a 

oportunidade de realizar analises de solos tanto das propriedades químicas e físicas.  

O IFPE Campus Vitória disponibilizou os canos de PVC, para que iniciássemos a 

confecção dos moldes. Os canos foram serrados na serralharia do Campus de acordo com 

diâmetro proposto na metodologia. Após este procedimento realizamos a vedação dos anéis.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Preparo da área para secagem, peneiramento e enchimento dos potes 

 

 

 

 

 

Figura 2. Anéis de PVC cortados de acordo com os moldes propostos 
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Figura 3. Anéis inferiores com a vedação improvisada com polietileno e isopor 

devido a falta de Caps de 100 mm de PVC para fecha o anel. 

4. Conclusões 

De acordo com os artigos estudados, a compactação do solo que causa a deformação da 

estrutura física do mesmo, devido a ação antrópica pode ser manejada de modo que ocorra uma 

melhoria da estrutura do solo. Esse manejo pode ser através da ação do preparo inicial do solo, 

assim como, o uso de culturas que consigam penetrar no solo compactado melhorando, 

principalmente, a infiltração e a drenagem através da descompactação causada pelo sistema 

radicular das culturas.  
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RESUMO 

Disciplinas como  química,  física e  biologia, trazem em seus currículos, conteúdos que 

necessitam para sua compreensão, um grande nível de abstração. Outro obstáculo à 

compreensão é uma abordagem cartesiana, fragmentária e descontextualizada distanciando  o 

conteúdo da realidade de docentes e discentes,  tornando o estudo pouco significativo. Trata-se 

de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de campo do tipo descritiva, realizada com alunos 

do ensino médio do IFPE Campus Vitória, com o objetivo de fazer um levantamento sobre as  

concepções de átomos a partir da observação de aulas de Química, Física e Biologia, além de 

entrevistas com  discentes do ensino médio. Nas entrevistas os discentes  indicaram as 

disciplinas de química, física e biologia como aquelas responsáveis pelo estudo do átomo e nas 

aulas observadas  o ponto em comum entre os docentes, foi a definição do átomo como 

partículas indivisíveis, contudo realizando contextualizações inerentes apenas as suas 

respectivas disciplinas, o que nos leva a concluir a necessidade de abordagens interdisciplinares 

onde possam se desenvolver uma percepção holística do átomo.  Palavras–chave: átomos;  

concepção; discentes; docentes; interdisciplinaridade 

1. Introdução 

O conceito de átomo é fundamental para a compreensão de vários conteúdos abordados 

no estudo das ciências. São muitos os conceitos de átomos observados ao longo da história; na 

atualidade encontramos um conceito comum, onde segundo Atkins e Jones (2006), o átomo fica 

sendo definido como a menor partícula de um elemento que tem as propriedades químicas desse 

elemento.. Apesar e ser um conhecimento comum em várias disciplinas observamos que 

raramente o átomo é estudado de forma contextualizada e interdisciplinar. Nossa pesquisa 

objetivou realizar um levantamento das concepções de alunos do ensino médio, sobre este tema, 

além de observar como este conteúdo vem sendo abordado nas aulas. Para tanto, realizamos 

entrevistas com alunos sobre concepções relacionadas aos átomos e observamos algumas aulas 

das disciplinas de química, física e biologia. Percebemos que a maioria dos alunos atribui o 

estudo do átomo a disciplina de química primeiramente e depois a outras matérias. Na 
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observação das aulas concluímos que este estudo ainda esta sendo realizado de forma 

fragmentária sem contextualizações interdisciplinares.  

2. Materiais e Métodos  

Trata-se de uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, de campo de tipo descritiva. 

Participaram como sujeitos 164 alunos do 1º ano do curso médio integrado e docentes dos 

respectivos componentes curriculares do IFPE Campus Vitória . Os dados foram coletados por 

meio de observações das aulas, objetivando identificar as concepções de átomos de docentes e 

um questionário aplicado aos discentes. As análises dos dados foram realizadas através da 

análise do conteúdo (BARDIN,2011). 

3. Resultados e Discussão 

 Foi aplicado um questionário com 04 questões aos alunos  com as seguintes indagações: 

(1) Em que disciplina você estuda (ou estudou) o átomo? (2) Você acha de deveria estudar o 

conceito de átomo em alguma outra disciplina? Qual ou quais? (3) “Qual a relação do átomo 

com o dia-a-dia?” (4) Qual a sua definição de Átomo? Observando o gráfico relacionado à 

primeira questão podemos perceber que os alunos relacionaram o estudo do átomo 

principalmente ao componente da Química. 
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Gráfico 01: Em que disciplina você estuda (ou estudou) o átomo? 

 Na segunda questão  podemos observar que os sujeitos identificaram uma relação do 

conceito de átomo nos componentes curriculares de Biologia e Física. 
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Gráfico 02: Você acha de deveria estudar o conceito de átomo em alguma outra disciplina?  

A terceira questão enfatiza a relação do átomo com o “dia-a-dia  
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Já a terceira questão é sobre “Qual a sua definição de Átomo?” e definiram conforme 

Atkins e Jones (2006), o átomo fica sendo definido como a menor partícula de um elemento que 

tem as propriedades químicas desse elemento sendo assim uma partícula indivisível.   

Na tabela 01, podemos observar que 75% dos sujeitos definiram como Atkins e Jovens 

o conceito de Átomo.  

Definição Porcentagem em Alunos 

Partículas indivíseis 51,2% 

Menor partícula 24,4% 

São partículas elementares 24,4% 

Tabela 01: Qual é a definição de Átomo? 
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4. Conclusões 

Diante dos resultados obtidos no decorrer de nossa pesquisa, verificamos que grande 

parte dos sujeitos investigados apresenta a concepção de átomo, como partícula indivisível e que 

este estudo esta relacionando primeiramente à disciplina de química, não descartando outras 

disciplinas. A experiência da realização de uma pesquisa como esta,  nos possibilita realizar 

reflexões a cerca da importância de se estudar determinados conceitos numa perspectiva 

interdisciplinar o que possibilita novas concepções sobre o estudo do átomo. 
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RESUMO 

Um problema de radioproteção a ser avaliado é o uso das radiações ionizantes em 

exames de radiodiagnóstico realizados em mulheres grávidas, por causa da radiossensibilidade 

associada ao desenvolvimento do embrião/feto. Os efeitos gerados a partir dessa exposição 

acarretam em uma série de danos para o embrião/feto, tais como: morte intrauterina, 

retardamento do crescimento, desenvolvimentos de anomalias, entre outros. Os Modelos 

Computacionais de Exposição (MCEs) são utilizados para simular o transporte das radiações 

ionizantes, como também a interação destas com o corpo humano e para estimar a dose 

absorvida. Estes MCEs são compostos, por um fantoma computacional para representar o corpo 

humano irradiado, um código Monte Carlo para simular o transporte da radiação e a interação 

com a matéria e algoritmos de fontes radioativas para simular o papel da fonte emissora. Neste 

trabalho foi utilizado o MCE MARIA (Modelo Antropomórfico para Dosimetria das Radiações 

Ionizantes em Adultas), desenvolvido pelo Grupo de Dosimetria Numérica (GDN) e por 

Pesquisadores do Departamento de Energia Nuclear/UFPE, para simular exames de 

radiodiagnóstico envolvendo gestantes. Este MCE é composto por um fantoma de malhas 

poligonais (mesh), acoplado ao código Monte Carlo EGSnrc, onde contém algoritmos de fontes 

emissoras externas do tipo pontual, linear, planar e volumar. Foram feitas avaliações de dose 

absorvida por órgãos/tecidos das regiões em que foram realizados os exames (tórax e abdome) 

com projeções em PA. Para estas simulações foram utilizados o MCE MARIA acoplado ao 

código MC EGSnrc e o fantoma FASH acoplado ao software CALDose_X. Os resultados 

obtidos serão mostrados neste trabalho. 

Palavras–chave: Modelo computacional de exposição, Fantoma de voxel , Monte Carlo, 

EGSnrc, Radiodiagnóstico 

1. INTRODUÇÃO 

A exposição de gestantes às radiações ionizantes é um grande problema de 

radioproteção, devido à radiossensibilidade associada ao desenvolvimento embrionário e fetal. 

O efeito biológico advindo das radiações ionizantes acarreta em uma série de danos para o 
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embrião/feto, tais como: morte intrauterina, retardamento do crescimento, desenvolvimento de 

anomalias, cânceres na infância, entre outros (SAVAREGO; DAMAS, (2007)).  

Os Modelos Computacionais de Exposição (MCEs) vem sendo utilizados para simular o 

transporte das radiações ionizantes, como também a interação destas com o corpo humano para 

estimativa de dose absorvida. Portanto, foi utilizado o MCE MARIA (Modelo Antropomórfico 

para Dosimetria das Radiações Ionizantes em Adultas), desenvolvido pelo Grupo de Dosimetria 

Numérica (GDN) e por Pesquisadores do Departamento de Energia Nuclear/UFPE (CABRAL, 

2015), para simular exames de radiodiagnóstico envolvendo gestantes.  

Fundamentalmente, MCEs são compostos por um fantoma computacional, 

representando o corpo humano, acoplados a um código Monte Carlo e utilizando algoritmos de 

fontes radioativas. O MCE MARIA é composto por um fantoma de malhas poligonais (mesh), 

acoplado ao código Monte Carlo EGSnrc e que contém algoritmos de fontes radioativas do tipo 

paralelas de fontes emissoras externas do tipo pontual, linear, planar e volumar.  

Neste trabalho foi utilizado o software CALDose_X (KRAMER, 2008) para avaliações 

dosimétricas no fantoma FASH (Female Adult meSH) (CASSOLA, 2010 a) em exames de 

radiodiagnóstico para comparações com os resultados obtidos pelas simulações realizadas com 

o MCE MARIA/EGSnrc. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Dosimetria Numérica (LDN), em 

computadores com os principais itens de configuração: sistema operacional Windows 7 

Ultimate 64 Bits Service Pack 1, processador Intel® Core™ i7 e memória instalada (RAM) de 

24,0 GB. Os principais softwares utilizados são: 1. CALDose_X (Cálculo de Dose) (KRAMER 

et. al., 2008); 2. EGSnrc (KAWRAKOW; ROGERS, 2003); 3. Office 2007: Word e Excel.  

Foram utilizados neste projeto dois modelos de fantomas femininos adultos: o fantoma 

MARIA acoplado ao código MC EGSnrc, e o fantoma FASH acoplado ao software 

CALDose_X. 

2.1 O SOFTWARE CALDose_X 

O software CALDose_X é uma ferramenta que oferece a possibilidade de calcular 

INAK (INcident air Kerma = Kerma incidente no ar) baseado na curva de rendimento de um 
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tubo de raios x, e ESAK (Entrance Surface Air Kerma = (Kerma no ar na superfície de entrada). 

O software avalia a dose absorvida em órgãos/tecidos do corpo humano em exames de 

radiodiagnóstico realizados frequentemente, como também o risco incidência e mortalidade por 

câncer em pacientes.  

O fantoma utilizado para avaliação dosimétrica no CALDose_X é o FASH em 

ortostase, conforme mostra a Figura 1. 

Figura 1. Fantoma FASH em Ortostase 

 

Fonte: o autor 

O software está disponível no endereço www.caldose.org e o usuário pode inserir 

informações como: preencher o campo com o nome da instituição, sala, nome do paciente, 

idade, gênero e posição, em seguida deve ser escolhida a posição e selecionar qual o exame será 

realizado. Deve ser informado a distância em que o paciente realizará o exame, a carga (mAs) e 

o potencial elétrico (kV), a partir destes dados podem ser obtidos o ESAK e o INAK. 

O fantoma FASH foi utilizado em posição ortostática na projeção PA para dois exames 

específicos: tórax e abdome, com o intuito de avaliar dose absorvida por órgãos/tecidos 

próximos e mais distantes da região em que foi realizado o exame.  

2.2 MODELO COMPUTACIONAL MARIASP/EGSnrc 

O MCE utilizado neste trabalho é nomeado MARIA, e é composto por um fantoma 

grávido mesh, o código MC EGSnrc e algoritmos de fontes radioativas para simulações de 

exames de radiodiagnóstico. O fantoma no qual foi utilizado para simulações com o código MC 

EGSnrc é o fantoma grávido. O fantoma grávido foi desenvolvido a partir de um fantoma adulto 

feminino não grávido, como mostrado na Figura 3. 
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Figura 3. Fantoma não grávido/ Fantoma grávido. 

 

Fonte: (CABRAL, 2015) 

O fantoma grávido precisou ser convertido de mesh para uma versão voxelizada para 

acoplamento ao código MC EGSnrc. 

2.3 CÓDIGO MONTE CARLO EGSnrc 

O código MC EGSnrc possui uma linguagem de programação Mortran e é um pacote 

para a simulação MC de transporte acoplado de fótons e elétrons na faixa de energia que varia 

de 1keV a 1GeV.  

Antes de ser feita a simulação é necessário informações adicionais que incluem, por 

exemplo, as variáveis que controlam a posição da fonte (XS, YS, ZS), largura e altura do campo 

a ser irradiados (FW, FH), a energia inicial (EIN) e o número de histórias simuladas (NTIM), 

como mostrado na figura 5.  

Figura 5. Arquivo contendo informações sobre a simulação definida pelo usuário 

 

Fonte: o autor 

Neste trabalho, foram simulados exames de radiodiagnóstico, com projeções em PA 

para dois segmentos do corpo: tórax e abdome. Os resultados dosimétricos avaliam estimativas 

de dose absorvida dos órgãos/tecidos na região em que foi realizado o exame e em órgãos mãos 
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distante. Foram comparadas as doses absorvidas dos órgãos/tecidos do fantoma grávido 

acoplado ao código MC EGSnrc, com as do fantoma FASH no software CALDose_X. 

3. Resultados e Discussões 

Os gráficos mostrados adiante se referem à relação entre a dose absorvida pelos 

órgãos/tecidos avaliados e a energia utilizada das estruturas em projeção PA. Foram realizadas 

simulações com valores que variaram de acordo com a faixa de energia e a distância fonte 

detector (FDD) do abdome (60 a 90 keV e FDD 110 cm. 

Estes dados foram obtidos através do software CALDose_X utilizado o fantoma FASH, 

e o código MC EGSnrc utilizando o MARIA. Para o exame de abdome os órgãos/tecidos 

avaliados foram: pulmões, fígado e intestino delgado. Pode ser observado que o útero do FASH 

teve uma dose absorvida maior que o MARIA, por conta da blindagem de parte do útero, devido 

à presença do feto, como mostrado nas Figuras 7 e 8. 

Figura 7. Distribuição da D/INAK FASH Exame de Abdome. 

 

Fonte: o autor 

Figura 8. Distribuição da D/INAK MARIA Exame de Abdome. 
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Fonte: o autor 

A faixa de energia e a distância fonte detector (FDD) utilizada para exames de tórax 

foram (60 a 150 keV e FDD 180 cm. Notou-se que a distribuição de dose para as demais 

estruturas aumentou proporcional da D/INAK, como esperado, como mostrado nas Figuras 10 e 

11. 

Figura 10. Distribuição da D/INAK FASH Exame de tórax. 
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Fonte: o autor 

Figura 11. Distribuição da D/INAK MARIA Exame de tórax. 

 

Fonte: o autor 
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4. CONCLUSÕES 

As comparações obtidas entre os fantomas FASH e MARIA foram compatíveis de 

acordo com o esperado. Pois o objetivo deste trabalho foi avaliar as distribuições de dose 

absorvida entre os órgãos/tecidos mais radiossensíveis entre os dois fantomas. Pode ser 

observado que no fantoma grávido, o útero obteve uma menor dose absorvida em relação ao 

FASH, devido à blindagem exercida pelo feto, como o esperado. 
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RESUMO 

Com o desenvolvimento desenfreado sugerido pelas megalópoles e as novas tendências 

que surgem diariamente, o ser o humano saio de moda. É possível identificar diariamente o 

quanto suas relações com as demais pessoas encontram-se fragilizadas. Assim o presente 

trabalho objetiva demonstrar as atividades que foram realizadas no IFPE-Campus Vitória de 

Santo Antão no intuito de construir uma sociedade diferenciada, para isso utilizou-se do filósofo 

Martin Buber, filosofo este que indaga a importância da relação na constituição de uma 

sociedade autentica, diferenciada e sobre tudo igualitária. A filosofia buberina aponta os 

principais tópicos e modelos de relações vivenciadas na contemporaneidade e sobre tudo a 

importância das ligações que os seres humanos possuem tanto entre si quanto o meio que os 

circundam. Deste modo realizou-se atividades buscando a interação e a flexão das atividades 

diárias dos discentes do IFPE-Campus Vitória. 

Palavras–chave: Relação; Autenticidade; Diálogo e Reciprocidade 

1. Introdução 

Parece importante antecipar que não dicotomizamos realização pessoal e realização 

comunitária. E estamos cientes de que a prática educativa deve concorrer, sobretudo, para 

colaborar com tal realização.  Assumimos o risco de abarcarmos uma atitude dialética na qual 

reconhecemos que as ações que nos torna pessoas realizadas não prescindem do encontro 

existencial em moldes dialógico com o outro, numa dinâmica que expressa atividade e a 

passividade do sujeito frente ao chamado à relação dialógica com os seus pares. O ato de fazer-

se como sujeito consubstancia-se como resposta a alteridade do ser que estar no face a face 

numa postura de reciprocidade. A resposta para tal pergunta será perseguida na análise dos 

textos buberianos os quais contribuirão como um norte conceitual, além de outros livros, 

artigos, teses e dissertações produzidas sobre a temática. A realização de seminários fará parte 

de nossa metodologia para buscar responder à problemática. Nesse sentido, a reflexão e o 

entendimento pessoal ancorado pela experiência de cada um se farão importantes no conjunto 
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de nossa pesquisa. Após o surgimento do Iluminismo no imaginário social o sentido da 

educação toma novos rumos. 

A prática educativa torna-se uma prática de ensino-aprendizado intelectual e técnica 

cujo ofício é o desenvolvimento de uma razão instrumental. A educação ao invés de capacitar o 

indivíduo para o convívio social, para a vivência em comunidade, instaura-o num mundo de 

disputa, de competitividade, portanto, num mundo onde o outro é visto como meio e não como 

fim em si mesmo. Pensar a educação é pensá-la como formação humana, e isso implica em 

relacioná-la a valores, a princípios, que abarcam um universo mais amplo que a qualificação 

intelectual e técnica. Educar é, sobretudo, formar o ser humano nas suas diversas dimensões: 

física, espiritual, social, moral, afetiva, etc. A educação, no seu sentido formativo, é vista como 

uma ação, vivência capaz de conduzir a pessoa ao encontro consigo mesma e com o outro. No 

mundo moderno, onde está à ação educativa que possibilita ao indivíduo o encontro consigo 

mesmo e com o outro? Reificada devido à ausência de uma relação genuína, isto é, devido à 

incapacidade de dizer Tu. O indivíduo não consegue mais acessar a sua singularidade, porque a 

educação está voltada para o individualismo ou o coletivismo. O outro não é visto como aquele 

que confirma a existência do Eu, mas como um objeto de experiência e de manipulação. 

Enquanto a educação deveria atender à idéia de formação humana, isto é, de proporcionar ao 

indivíduo um processo de desenvolvimento integral [...] e, conseqüentemente, fazer com que ele 

torne-se o que é, ela não contribui para a experiência da auto-consciência, para o encontro com 

o próprio ser. Uma educação que proporcione ao indivíduo o encontro com o seu si mesmo, 

está, quase que em sua totalidade, esquecida pelas teorias e práticas educacionais modernas. 

A reflexão crítica e a problematização sobre a educação foi, no decorrer da história, 

evidenciada com suas diversas teorias no âmbito sociológico e filosófico, ambos sempre 

tentando imprimir na educação uma conotação política, social e espiritual. Martin Buber, com 

sua filosofia do diálogo tornou-se figura célebre nesta discussão educativa. Ele teve uma 

importante contribuição no tocante à educação ao percebê-la e tematizá-la em vista de uma 

formação humana a qual proporcionava ao homem, a efetivação de sua autenticidade. Portanto, 

nos relata Santiago (2002, p.80) que “a filosofia de Martin Buber indica o caminho segundo o 

qual compreendemos e delineamos a possibilidade de um processo formativo que nos conduza à 

plenitude da existência, por nos levar ao encontro com o outro”.  Logo, urge um singular 

questionamento à educação: que tipo de ser humano se quer formar? A cultura moderna não 

sabe mais o porquê e o para que educar. Ela não pergunta mais pelo propósito e nem pela 

finalidade da educação, devido à incapacidade de enxergar o ser humano como fim em si 

mesmo.  Podemos vislumbrar o significado dado à educação no decorrer de toda uma história da 
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filosofia. A prática educativa que abarca o sentido natural da educação encontra- se enraizada na 

Paidéia grega e nas sociedades tribais, nestas, segundo Brandão (1984, p.10) “as pessoas criam 

para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, 

como trabalho ou como vida”. 

As escolas colocaram a educação imersa num complexo debate, político e econômico, 

priorizando a promoção de hierarquias sociais, o que fez do saber comum dividir-se dando 

origem à desigualdade e a fragmentação do exercício da formação integral do homem. Quanto à 

relação educativa legada pelos gregos, Santiago (2002, p.56) nos relata: “A educação tal como 

os gregos a compreendiam, encontra-se em profunda relação com a cultura (Paidéia)”. Ela 

chega ao mundo moderno como um processo que versa sobre uma perspectiva de 

desenvolvimento da pessoa. Martin Buber inscreve-se nesta imensa discussão sobre a educação 

na medida em que atribui a ela uma perspectiva formativa, humanista. Seu pensamento justifica-

se quando a educação é inserida num viés sócio-espiritual. Buber vê à educação como 

possibilidade do homem reaprender a viver na autenticidade da relação, portanto, para ele 

educar é formar o ser humano para relacionalidade recíproca. 

2. Materiais e Métodos  

Ao desenvolver o trabalho visou-se a realização de metodologias participativas para que 

assim fosse possível o desenvolvimento dos objetivos estabelecidos. Tendo como principais 

sujeitos da ação o corpo discente do IFPE-Campus Vitória, entretanto em algumas atividades 

ouve também a adesão de servidos e comunidades externas ao campus.  

2.1 Espaço de reflexão 

Tento como pensamento norteador as teorias do filosofo alemão Martin Buber, criou-se 

um espaço para a discussão de temáticas referentes a vivência comunitária, social, as relações 

entre os indivíduos e suas causas e conseqüências. Este espaço foi construído a partir de 

encontros e atividades sugeridas (oficinas, palestras e mesas-redondas) com estudantes de 

ensino médio e pós-médio do IFPE-Campus Vitória de Santo Antão, que possuíam diferentes 

etnias, graus de escolaridade, realidade social e sobretudos padrões culturais.  

3. Resultados e Discussão 

Atualmente tornou-se normal os discursos padrões, pré-estabelecidos e meramente 

resumidos a palavras que são escolhidas no intuito de geral determinada reação nos indivíduos 

(alvos da fala)  que já é esperada, sem nenhuma pretensão em relação a praticidade da fala, 
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entretanto com o desenvolvimento das atividades foi possível identificar mudanças no que 

refere-se as formas com as quais as relação entre os participantes e destes para com terceiros.  

Notou-se também a quebra de dogmas os quais pertenciam historicamente a determinados 

grupos sociais que com a participação e refletir em uma óptica buberiana notaram na relação a 

importância do Tu. 

“Confiança, confiança no mundo,  porque existe 

Este ser humano- essa é a obra mais íntima 

da relação educacional. Visto que essa pessoa 

existe, o absurdo não pode ser a verdadeira 

verdade, mesmo que disso ele ameace alguém. 

Visto que esta pessoa existe , com certeza existe 

escondida a luz na escuruidão; há salvação. 

Com o trabalho realizado foi possível não somente a reeducação no âmbito das relações 

humanas, mais também a reflexão e difusão do pensamento a partir da produção de matérias e 

atividades , tais como:  mesas-redondas, comunicações orais, exposições e outras atividades que 

foram realizadas pelos estudantes e demais participantes que compuseram o grupo. Que 

realização estas atividades para com outros estudantes, servidores e comunidades externas que 

demonstraram interesse sobre as temáticas trabalhadas. 

4. Conclusões 

Ao desenvolver as atividades propostas observou-se notoriamente a adesão de 

interessados a atividade, bem como as modificações em relação as estudantes e demais  

participantes que em sua maioria demonstraram modificações observáveis referente as formas 

de estabelecer relações com os indivíduos que este possuíam contato, sejam dentro ou fora do 

IFPE. De modo geral pode-se dizer que esta não é uma comunidade autentica por completo, 

mais são estes os primeiros passos para o nascimento de uma. 
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RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo relacionar qualidade de sono com os parâmetros 

antropométricos e alimentação. Foram aplicados questionários de PITISBURGH, Recordatório 

D 24 horas, e de cálculos de IMC. Foram analisadas 8 alunas do IFPE- Campus Vitória de Santo 

Antão com faixa etária de 14-16 anos, onde dessas discentes 5 apresentam peso saudável e 3 

sobre peso. Pode-se observar que as mesmas que apresentaram sobrepeso não têm uma boa 

qualidade de sono, uma delas apresenta  distúrbio de sono. A construção do banco de dados foi 

feita no Excel e os testes foram realizados com o auxílio dos softwares “Package for the Social 

Science” (SPSS) versão 10.0. Para todos os dados estatísticos foi considerado valores de p 

inferiores de 5% (p≤0,05) como nível de significância. Logo, pode-se concluir que a 

alimentação está diretamente ligada a qualidade de sono e essa, uma relação inversamente 

proporcional (r = – 0,82). Ou seja, quanto maior o IMC, menor a qualidade do sono. 

Palavras Chaves: Distúrbios; Qualidade de Vida; Alimentação Saudável; Antropometria 

1. Introdução 

A prevalência de casos de obesidade na infância e adolescência vem aumentando cada 

vez mais, lembrando que esse em um fator que acontece mundialmente. Nos últimos anos 

especialistas até denominam esses acontecimentos como uma epidemia mundial. No Brasil 

houve uma diminuição de prevalência de desnutrição, entretanto houve um aumento no número 

de indivíduos obesos, onde na maioria dos casos esses desenvolveram algum tipo de problemas 

na saúde (MORAES,2009).  

Na fase da adolescência onde há o processo de crescimento e desenvolvimento dos 

jovens, as necessidades energéticas de macro e micro nutrientes sofrem alterações, onde o 

consumo de uma alimentação inadequada possa trazer efeitos negativos, causando distúrbios 
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que podem ser nutricionais e metabólicos, e, na maioria dos casos favorecem o aparecimento da 

obesidade. Todos os grupos etários estabelecem um critério antropométrico para avaliar o 

estado nutricional de cada indivíduo, porém o grupo da adolescência tem uma complexidade 

maior, isso ocorre por nessa etapa da vida haver uma intensa variação no processo de 

crescimento e desenvolvimento (DUARTE, 1993). 

Na fase adulta pode ocorre alguns problemas e distúrbios na vida do indivíduo que 

poderiam ser prevenidos na adolescência. Os critérios para identificação de alguns problemas 

como obesidade e sobrepeso variam em diversos estudos. Uma das técnicas, simples, de baixo 

custo e fácil acesso a antropometria. Por meio dessa, pode-se estudar o estado nutricional, 

utiliza-se de indicadores para identificar o risco cardiovascular e metabólico.  

Há evidências de que os indicadores antropométricos de obesidade abdominal são 

capazes de predizer a quantidade de agravos com os distúrbios e a mortalidade por doenças 

cardiovasculares, onde a classificação das maiores doenças é através das medidas de proporção 

de gordura corporal (WELBORN; DHALIWAL, 2007). 

2. Materiais e Métodos  

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de campo do tipo descritivo. 

Participarão como sujeitos de pesquisa discentes do IFPE- Campus Vitória de Santo Antão. A 

amostra utilizada foi por conveniência. 

Na Pesquisa foram avaliadas 8 alunas do 1º Ano do Ensino Médio do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco Campus Vitória de Santo Antão, do sexo 

feminino, com idades de 14-16 anos. A coleta dos dados ocorreu durante o período de dezembro 

de 2014 e terá continuidade a partir de março/2015, estendendo-se até maio/2015. 

Os indivíduos que optaram em participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, submeteram-se a avaliação antropométrica, onde foi 

medido peso, estatura e circunferência da cintura, a partir foi calculado a Relação 

cintura/estatura (REC) e o índice de Massa Corporal (IMC) de cada um. As medidas foram 

realizadas com a presença de 3 integrantes do Grupo de Pesquisa Educação, Saúde e Meio 

Ambiente, liderado pela Profa. Dra.  Ana Patrícia Siqueira Tavares Falcão A construção 

do banco de dados foi feita no Excel e os testes foram realizados com o auxílio dos softwares 

“Package for the Social Science” (SPSS) versão 10.0. Para todos os dados estatísticos foi 

considerado valores de p inferiores de 5% (p≤0,05) como nível de significância. 

3. Resultados e Discussão 

O estudo da distribuição da gordura em crianças e adolescentes pode ser dificultado 

devido ás marcantes mudanças nas circunferências, dobras cutâneas e concentrações de 
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lipoproteínas durante o crescimento e desenvolvimento, necessitando de pontos de corte 

específicos, no intuito de identificar precocemente os riscos à saúde, considerando as 

características individuais, proporcionando melhor qualidade de vida atual e futura 

(FREEDMAN, 1999). 

Participaram do estudo 8 discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco- Campus Vitória. Os mesmos estudam em tempo integral e são 

alunas moradoras da Instituição. Dos sujeitos analisados todos os indivíduos são do sexo 

feminino. 

Com base na análise dos dados antropométricos as alunas estão classificadas na 

categoria de peso saudável e sobrepeso. As adolescentes foram classificadas com peso saudável 

de (5 alunas), e na situação de sobrepeso de (3 alunas) (Gráfico 1).  

Gráfico 1 – Classificação Antropométrica das meninas. 

62%

38% Peso saudável

Sobrepeso

 

O adolescente pode se tornar mais agressivo, mais irritado, e isso vai prejudicar a 

convivência dele com pais e amigos. Dois hormônios trabalham no processo do sono e da 

vigília. De manhã, há a liberação do cortisol, que age como uma substância de alerta para 

manter as atividades durante o dia. Ao anoitecer, temos a liberação de melatonina, que vai 

preparar o organismo para o sono. Nos adolescentes, há um deslocamento na liberação desses 

hormônios para mais tarde. À noite, os adolescentes tendem a ficar mais tempo na internet, na 

televisão, no celular, e a luz de tudo isso também vai retardando a liberação de melatonina. 

 

O sono é muito importante na adolescência porque a secreção do hormônio de 

crescimento é maior durante esse período. Os adolescentes já têm uma capacidade de 

concentração diminuída, porque estão sempre preocupados com tantas questões, tantos 
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conflitos. Com déficit de sono, a coisa fica ainda mais complicada, dos dados analisados pode-

se observar que 50,0% (4 alunas) apresentam boa qualidade do sono (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2- Apresentação da Qualidade de Sono 

 

Com base nos dados analisados pode-se perceber uma relação bastante direta com a má 

qualidade de sono e distúrbio com a qualidade de alimentação e os cálculos antropométricos. As 

discentes que apresentam má qualidade sono e distúrbios estão classificadas em sobrepeso, 

apenas uma discente que apresenta peso saudável e má qualidade de sono. 

4. Conclusões 

 Com base na análise dos dados antropométricos as alunas estão classificadas na 

categoria de peso saudável e sobrepeso. As adolescentes foram classificadas com peso saudável 

de 62,5% (5 alunas), e na situação de sobrepeso de 37,5% (3 alunas). A má qualidade de sono e 

distúrbios do sono estão bastante presentes e relacionam-se com a antropometria (r = - 0,82), 

onde pode-se ver está ligação. Alunas que apresentam má qualidade de sono foram classificadas 

em sobrepeso. Logo, conclui que a qualidade do sono está associada ao IMC 

5. Agradecimentos 
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Os tecidos moles radiossensíveis do esqueleto são formados pelas células 

hematopoiéticas da Medula Óssea Vermelha (MOV) e pelas Células nas 

Superfícies de Osso Trabecular (CSO). O Grupo de Dosimetria Numérica (GDN/CNPq) Brasil, 

Recife-PE tem usado um método baseado em imagens micro-CT, este método requer amostras 

de cinco grupos de ossos trabeculares: costelas (incluindo as clavículas e o esterno), espinha, 

ossos longos, pelve e crânio cedidos ou desenvolvidos pelo GDN. de ossos reais (OR). Por isso 

existe a necessidade de utilização de ossos sintéticos. Este trabalho teve como objetivo a 

construção de um bloco virtual de osso trabecular com o método Monte Carlo (MC) não 

paramétrico baseado nas frequências de voxels (FV) nos agrupamentos representativos do osso 

trabecular necessário no Modelo Computacional de Exposição (MCE) masculino e adulto em 

posição ortostática (MSTA = Male STAnding) e acoplado ao EGSnrc, utilizando algoritmos de 

fontes radioativas internas para avaliações dosimétricas. A construção do bloco virtual do osso 

trabecular foi realizada com o software Monte Carlo, foi utilizada uma amostra de OR da região 

do crânio como referência. Este software foi desenvolvido pelo GDN. Foi gerada amostra 

sintética do osso trabecular da região do crânio. Estimou-se a energia depositada em órgãos e 

tecidos. Após a realização das avaliações dosimétricas, notou-se que a amostra real pode ser 

substituída pela amostra sintética, uma vez que esta mostrou estimativas de dose próximas a da 

real. Os resultados foram satisfatórios e apresentaram uma forma de se substituir outros ossos 

reais por ossos sintéticos. 

Palavras-chave: Avaliações Dosimétricas; Modelo Computacional de Exposição; Osso 

Trabecular 

1. Introdução 

Uma das maiores dificuldades da dosimetria numérica é estimar a dose que a radiação 

ionizante deposita nos tecidos moles do esqueleto dentro das cavidades do osso trabecular de 

humanos. Os tecidos moles radiossensíveis do esqueleto são formados pelas células 

hematopoiéticas da MOV (Medula Óssea Vermelha) e pelas células osteogênicas localizadas 

nas superfícies endeósteas do osso trabecular, as CSO (Células Nas 

Superfícies de Osso Trabecular).  

A maior dificuldade em avaliar a dose absorvida na RBM e nas BSC consiste em 

representar de modo realístico a complexa estrutura do osso trabecular. O GDN denomina 

modelo computacional de exposição (MCE) o sistema composto pelos seguintes itens: um 

fantoma (neologismo da palavra inglesa phantom, para significar a geometria irradiada), 

algoritmos para simular a fonte radioativa e um código Monte Carlo (MC) para simular o 

transporte da radiação através dos órgãos e tecidos do fantoma, sua interação com os átomos 

deste, e avaliar a distribuição de dose absorvida (VIEIRA, 2004). Neste trabalho foi usada uma 
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técnica de amostragem MC não parametrizada para obtenção de um bloco de imagem sintética 

de osso trabecular, baseada na frequência do tamanho de clusters de voxels (FV). 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral: 

Usar o Software monte carlo para construir blocos virtuais de ossos trabeculares usando 

métodos MC não paramétricos e acoplar fantomas ao EGSnrc para avaliações dosimétricas 

usando algoritmos de fontes radioativas internas. 

2.2 Objetivos especificos: 

Criar um blocos de imagem do tecido trabecular da região do crânio com as mesmas 

dimensões das correspondentes imagens OR já utilizadas nos MCEs desenvolvidos pelo GDN. 

Executar o MCE MSTA_OR disponível pelo DEN/UFPE. 

Montar e executar o MCE MSTA_FV e com os blocos FV obtidos. 

Comparar resultados obtidos. 

 

3. Materiais e Métodos 

A construção do bloco virtual do osso trabecular foi realizada com o software Monte 

Carlo e foi utilizada uma amostra de OR da região do crânio como referência. Este software foi 

desenvolvido pelo GDN. Contém no menu a opção FV que aplica sobre a amostra, o método 

MC FV. Na saída foi gerada amostra sintética do osso trabecular da região do crânio. sendo 

desenvolvido no Laboratório de Dosimetria Numérica (LDN), em computadores com os 

principais itens de configuração: sistema operacional Windows 7 Ultimate 64 Bits Service Pack 

1, processador Intel® Core™ i7 e memória instalada (RAM) de 24,0 GB. Foi aplicado a este 

projeto o fantoma masculino adulto: MASH acoplado ao código MC EGSnrc. 

4. Resultados e Discussão 

De posse dessa amostra, estimou-se a energia depositada em órgãos e tecidos. Após a 

realização das avaliações dosimétricas, foi possível fazer a comparação e notou-se que a 

amostra real pode ser substituída pela amostra sintética, uma vez que esta mostrou estimativas 

de dose próximas a da real. Após a aquisição dos blocos procedeu-se avaliações dosimétricas 

usando o fantoma MASH (com os blocos de ossos sintéticos construídos) + fonte gama situada 

na tireoide + EGSnrc para validação dos blocos, e fez-se as comparações dos resultados 

dosimétricos de OR e FV. 

5. Conclusões 
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Os resultados apresentados revelam que adotando-se uma fonte gama na tireóide as 

doses absorvidas por atividade acumulada no bloco OR e FV da região foram compatíveis 

sendo próximas ao real. O objetivo deste trabalho foi realizado com êxito, pois  identificou-se a 

possibilidade da substituição das amostras OR por amostras FV em MCEs.. 
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RESUMO 

Introdução: um dos maiores desafios para a humanidade é o enfrentamento das 

necessidades decorrentes do envelhecimento populacional. Em decorrência desse fenômeno, 

verificam-se mudanças no perfil epidemiológico e nutricional, com predomínio das doenças 

crônicas não transmissíveis, e ela, contribui significativamente para o aumento das doenças 

cardiovasculares, assim como para outras doenças. Nesse contexto, a avaliação do estado 

nutricional é importante para analisar a situação do idoso, sujeito tanto ao risco de desnutrição 

visto, muitas vezes, como processo normal do envelhecimento, como a obesidade. Objetivos: 

identificar o risco cardiovascular e o estado nutricional dos idosos atendidos nas Unidades de 

Estratégias de Saúde da Família dos Angicos e de São Francisco no município de Pesqueira-PE. 

Métodos: estudo descritivo de corte transversal quantitativo. Aprovado pelo comitê de Ética em 

Pesquisa CAAE: 31997814.3.0000.5200. Os dados foram coletados por meio de entrevista 

individual face a face utilizando um questionário semiestruturado. Resultados: participaram da 

pesquisa 56 idosos, sendo 21 (38%) do sexo masculino e 35(62%) do sexo feminino. De acordo 

com a avaliação do estado nutricional através do IMC, houve maior prevalência de excesso de 

peso 61% (34); 1 (2%) apresentou baixo peso e 21 (37%) encontravam-se eutróficos. Sobre a 

relação cintura quadril constatou-se prevalência de risco muito elevado para DCV nas mulheres 

com 45% (25) enquanto nos homens esse número foi 4% (2) Conclusão: medidas de 

intervenção direcionadas para corrigir essas distorções nutricionais são necessárias visando uma 

melhor qualidade de vida nesta população. 

Palavras–chave: doenças cardiovasculares; envelhecimento; idosos; índice de massa corporal 

(IMC); obesidade  

1. Introdução 

A avaliação do estado nutricional é importante para a análise da situação do idoso, que 

está sujeito tanto ao risco de desnutrição – vista, muitas vezes, como processo normal do 
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envelhecimento – como de obesidade (OTERO, ROZENFELD, GADELHA et al., 2002), assim 

como de alguma patologia relacionada a ele.  

Desta forma, a presente pesquisa teve por objetivo: Identificar o risco cardiovascular e o 

estado nutricional dos idosos atendidos nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família dos 

Angicos e de São Francisco no município de Pesqueira-PE. Os dados coletados poderão 

subsidiar a formulação de estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de 

vida desta clientela. 

2. Materiais e Métodos  

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quantitativo o qual produz 

“instantâneos” da situação de saúde da população investigada, com base na avaliação individual 

da condição de saúde de cada membro da comunidade ou população estudada.  

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 foram efetuados 

utilizando-se um questionário semiestruturado composto por questões fechadas e abertas, e 

através da aferição das seguintes medidas antropométricas. 

O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Tendo o mesmo sido aprovado CAAE: 31997814.3.0000.5200.  

Aos participantes da pesquisa foram entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em que eram explicados os objetivos da mesma, a presença do anonimato e a 

possibilidade de desistência, caso julgasse necessário. 

3. Resultados e Discussão 

Participaram da pesquisa 56 idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Destes, 26 

eram do sexo masculino e 35 do sexo feminino.  

Dos 56 (100%) pesquisados, 28 (50%) afirmaram ser hipertensos, porém na hora da 

aferição apenas 19 (33,9%) apresentaram os valores pressóricos alterados para acima do 

considerado normal. Este fato pode estar associado ao controle da PA através do uso de anti-

hipertensivos, prática de atividade física e reeducação alimentar, pois todas as pessoas que se 

disseram hipertensas, afirmaram também fazer uso de medicação anti-hipertensiva. 

Zaitune et al. (2006) “avaliaram a prevalência de hipertensão arterial referida em 426 

idosos de Campinas (SP), estimada em 51,8%, a qual se mostrou significativamente mais 

elevada em idosos com sobrepeso (57,2%), quando comparados aos eutróficos (44,8%). O 

grupo de idosos com sobrepeso apresentou 1,65 vezes mais chance de relatar hipertensão 

quando comparado ao grupo dos eutróficos” como poderemos visualizar nesta pesquisa.  

Para tanto, o IMC tem forte correlação com a mortalidade e a morbidade, o que justifica 

sua utilização em estudos epidemiológicos. Contudo, sugere-se a utilização do IMC proposto 
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por Lipschitz, que leva em consideração as modificações corporais que ocorrem durante o 

processo de envelhecimento (PAZ; FAZZIO; SANTOS, 2012). 

De acordo com a avaliação do estado nutricional através do IMC, houve maior 

prevalência de excesso de peso 61% (34) IMC maior que 27; 1 (2%) apresentou baixo peso – 

IMC < 22 e 21 (37%) apresentaram-se eutróficos com IMC entre 22 e 27. Esses resultados 

encontram-se apresentados no gráfico 1. 

Gráfico 1- Classificação do estado nutricional dos idosos atendidos nas UBS do Município 

de Pesqueira através do IMC, 2015. 

 
De acordo com Souza; Guariento (2009), o distúrbio nutricional mais importante 

observado em idosos é o baixo peso, porém, esta pesquisa vem corroborar com os achados de 

Campos et al.(2006),  onde esses autores mostram que o excesso de peso, e não a desnutrição, 

constitui o principal problema nutricional da população idosa brasileira. Coelho et., al (2002), 

confirmam, mostrando que “entre os idosos o maior problema nutricional é o sobrepeso e a 

obesidade. E os valores elevados de IMC estão associados a várias doenças.  

Gráfico 2 – Relação Cintura/Quadril dos idosos do Município de Pesqueira, por sexo, 

2014/2015. 

 
Na avaliação da Relação Cintura Quadril (RCQ) as mulheres apresentaram mais risco 

de ter problemas cardiovasculares do que os homens. Dos 21 homens que participaram da 

pesquisa, 7 (12,5%) não tinham risco de desenvolver Doenças Cardiovasculares (DCV) pela 

RCQ, 9 (16%) tinham risco elevado e 2 (3,6%)  risco muito elevado. Já as mulheres 

pesquisadas, de um total de 35 mulheres 1 (1,8%) não apresentam ricos para desenvolver DCV 

pela RCQ,  9 (16%) apresentaram risco elevado para DCV porém 25 mulheres, o que 
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corresponde a 44,6% do grupo pesquisado apresenta risco muito elevado para desenvolver 

DCV, conforme apresentados no gráfico 2 acima. 

Através deste estudo foi possível perceber que nessa parcela da população as mulheres 

apresentam maior risco para desenvolver DCV através da aferição da RCQ do que os homens, e 

“alguns estudos nacionais realçaram que as mulheres idosas têm mais inadequação da RCQ em 

comparação com os homens” (TINÔCO et al., 2006; SILVA; SIMÕES; LEITE, 2007), estando 

o presente estudo de acordo com a literatura vigente. 

4. Conclusões 

Esse estudo veio confirmar que a obesidade abdominal está associada à presença de 

doenças cardiovasculares, assim como um estado nutricional desequilibrado. Faz-se necessário, 

portanto, trabalhar junto dessa população e incentivá-la a ter hábitos de vida saudáveis para 

manutenção de sua saúde.  

Poderemos ainda, trabalhar as distorções encontradas através da realização de atividades 

de educação em saúde, visando assim, uma maior intervenção para melhoria do estado 

nutricional dos indivíduos e consequentemente da sua qualidade de vida. 
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RESUMO 

A absorção e a assimilação de N podem ser elevadas com o estímulo da atividade da 

redutase do nitrato (ARN). Essa enzima é a primeira a reduzir o nitrato absorvido do solo, no 

processo de incorporação do nutriente a formas orgânicas. Como essas enzimas têm em sua 

composição Mo, acredita-se que a suplementação desse nutriente possa potencializar a ARN. 

Aos 30 dias foi realizada a avaliação da ARN na folha +1 das variedades de cana. O corte e 

avaliação da produção de biomassa aérea ocorreram aos 120 dias. As doses de Mo promoveram 

incremento de biomassa apenas quando a disponibilidade de N foi elevada, em ambas as 

variedades. A aplicação de Mo potencializou a ARN independente da variedade, principalmente 

na ausência da adubação nitrogenada. 

Palavras–chave: absorção de N; assimilação; produção de biomassa 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de pesquisa na área de nutrição mineral da cana-de-açúcar constitui-

se importante, devido aos produtos advindos da cultura, que contribuem com a economia 

nacional (Santos, 2014). As novas variedades de cana-de-açúcar, que são selecionadas 

anualmente, têm exigido cada vez mais nutrientes para atingir seu potencial de produção. Entre 

os nutrientes, o nitrogênio (N) é um dos mais requeridos pela cultura, atua como ativador de 

muitas enzimas, desta forma, participa das principais reações bioquímicas nas plantas (HIREL 

et al., 2011).  

O N é absorvido do solo principalmente nas formas amoniacal (N-NH4+) e nítrica (N-

NO3-). Todavia em sua maioria, os níveis de N no solo apresentam-se insuficientes, 
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necessitando de adubação nitrogenada para suprir a demanda da cultura. Uma possível maneira 

de aumentar a absorção e a assimilação de N, seja derivado da mineralização da matéria 

orgânica ou da fertilização, é elevando a atividade de redutase do nitrato (ARN). Essa enzima é 

responsável pela primeira etapa de redução do NO3- à NH4+ nas plantas (Santos, 2014). A 

elevação da ARN pode ser obtida pelo aumento da concentração de Mo no tecido vegetal, e 

assim, acredita-se que a maior disponibilidade de Mo no solo aumente a absorção de N e a 

produtividade da cana-de-açúcar. Sendo assim, quanto maior for a atividade da redutase do 

nitrato, maior será a assimilação de N pela cana-de-açúcar.  

Quando o vegetal encontra-se deficiente em Mo, a formação e a ARN é reduzida ou 

nula, não sendo iniciada a primeira etapa da redução do NO3- à NH4+, ou seja, há redução da 

assimilação de N, com consequente redução do crescimento e produtividade (KAISER et al., 

2005). Nesse sentido, neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito da adubação molíbdica na 

ARN na folha +1 e a produção de biomassa em variedades de cana-de-açúcar na presença e 

ausência da adubação nitrogenada. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foi conduzido um experimento em casa-de-vegetação no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco Campus Vitória de Santo Antão. Foram cultivadas duas 

variedades de cana-de-açúcar, a RB867515 e a RB92579, respectivamente, a mais plantada no 

país e no nordeste, submetidas a cinco doses de Mo (0, 50, 100, 150 e 200 g ha-1), na ausência e 

na presença da adubação nitrogenada (0 e 60 kg ha-1), compondo o arranjo fatorial (2 x 5 x 2), 

sendo utilizadas quatro repetições, totalizando 80 unidades experimentais., O experimento foi 

disposto no delineamento em blocos casualisados, tendo sido utilizados quatro blocos.  

O plantio foi realizado em vasos, com capacidade de 12 dm-3, ocupados com 10 dm-3 

de solo, sendo dispostas duas gemas por unidade experimental. Foi realizado a adubação de 

fundação aplicando-se 60 kg ha-1 de P2O5 e 140 kg ha-1 de K2O (OLIVEIRA et al., 2010; 

SIMÕES NETO et al., 2011); e aplicação dos tratamentos, com a uréia como fonte de N e o 

molibdato de sódio como fonte de Mo, sendo este último aplicado na gema e na cova de plantio 

por meio de pulverizador manual.  

Aos 30 dias após o plantio (DAP) foram coletadas duas folhas +1 para avaliação da 

ARN, in vivo, de acordo com a metodologia sugerida por Hagemam & Reed (1980), das 9:30 h 

as 12:30 h. O  tecido coletado foi protegido com papel alumínio e acondicionado em caixa 

térmica contendo gelo, sendo posteriormente levadas ao laboratório para realização da análise.  

Aos 120 DAP foi realizado o corte e avaliação da produção da matéria fresca da parte aérea 

(MFPA), sendo expressa em g touceira-1. As variáveis foram submetidas à análise de variância 
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e quando se observaram efeitos significativos realizou-se análise de regressão em função das 

doses de Mo na presença e ausência da adubação nitrogenada.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado que a ARN na folha +1 da RB867515 (Figura 1), quando não aplicou o 

N, foi elevada pelas doses de Mo, tendo sua máxima expressão com 193,61g ha-1 de Mo. Com 

a aplicação de 60 kg ha-1 de N a ARN foi menor, possivelmente pela elevação dos teores de 

amônio no solo e sua absorção pela cana, reduzindo a absorção de nitrato, e consequentemente, 

a ARN. Ainda avaliando a RB867515, observou-se que ao aplicar o N, a máxima ARN ocorreu 

com a dose de 123,38 g ha-1 de Mo.  

Figura 1. Atividade da Redutase do Nitrato (ARN) aos 60 dias após o plantio em 

variedades de cana-de-açúcar, RB92579 (A) e RB867515 (B), em função de doses de 

molibdênio, na presença e ausência da adubação nitrogenada. 
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Avaliando o efeito do Mo na ARN na variedade RB92579, observou-se que na ausência 

da adubação nitrogenada a máxima expressão da atividade da enzima aconteceu com a 

aplicação de 106,91 g ha-1 de Mo (Figura 1). Com a aplicação de 60 kg ha-1 a ARN mostrou-se 

ascendente em função das doses de Mo, sendo máxima na maior dose, 0,32 µmol g-1 h-1. Desse 

modo, ambas as variedades tiveram sua atividade da enzima aumentada pela doses de 

molibdênio. Esse fato indica que a suplementação da cana com Mo pode favorecer a absorção e 

assimilação de N. A maior intensidade da ARN pode levar ao maior acúmulo de biomassa e, 

possivelmente, a produtividade de açúcar.  Estudos também observaram o aumento da ARN a 

aplicação do Mo, dentre eles pode-se destacar as de Li-Ping et al. (2007) 

 ------ 0 kg ha-1: ŷ = 0,4193***+ 0,0018***x - 0,000010129***x2; R2=0,85 

 _____  60 kg ha-1: ŷ = 0,3877***+ 0,0011***x - 0,0000040430***x2; R2=0,83 B 
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Figura 2. Matéria fresca da parte aérea (MFPA) em variedades de cana-de-açúcar, 

RB867515 (A) e RB92579 (B), em função de doses de molibdênio, na presença e ausência 

da adubação nitrogenada. 

A MFPA produzida na ausência da adubação nitrogenada não variou com a aplicação de Mo em 

ambas as variedades, não se ajustando a modelos de regressão (Figura 2). Nesta situação a 

produção de biomassa na RB92579 foi 12% maior. Quando se aplicaram 60 kg ha-1 de N, as 

variedades responderam positivamente em biomassa com o aumento das doses de Mo, sendo 

observado resposta mais expressiva na variedade RB867515 (Figura 2). Na RB867515, o ganho 

de MFPA pela aplicação de Mo foi iniciado desde as menores doses, promovendo aumento de 

até 88% com a aplicação de Mo. Na RB92579 essa diferenciação ocorreu apenas a partir da 

aplicação de 150 g ha-1 de Mo, levando ao incremento máximo de 18% com a maior dose de 

Mo. 

Pesquisas antigas, como as realizadas por Alvarez & Wutke (1963) indicaram respostas 

a aplicação de Mo, proporcionando acréscimos na produtividade de colmos da ordem de 19 Mg 

ha-1. É provável que o aumento de produção de MFPA pelas variedades de cana-de-açúcar em 

resposta a adubação molíbdica foi devida a maior absorção e assimilação de N, promovidas pelo 

potencialização da ARN (Figuras 1). A ausência de resposta ao Mo quando não se adubou com 

N, indica que o volume de solo utilizado no estudo não foi suficiente para disponibilizar o N 

necessário para a cultura. Assim, provavelmente, a absorção e acúmulo de N não foram 

influenciados pelo Mo, não alterando a MFPA. 

4. CONCLUSÕES 

A aplicação de mo potencializou a arn independente da variedade, principalmente na 

ausência da adubação nitrogenada. As doses de Mo promoveram incremento de biomassa 
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(MSPA) apenas quando a disponibilidade de N foi elevada, em ambas as variedades, tendo a 

RB92579 apresentado maior ARN que a RB867515. 
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RESUMO 

A cana-de-açúcar é uma cultura importante na economia nacional, e devido a isso se 

observa uma maior necessidade de conhecimento da nutrição de seus genótipos, principalmente 

quando se refere a absorção. Dentre os macronutrientes, o N é um dos mais absorvidos, 

principalmente na forma nítrica, mas para que isso aconteça é necessário que ocorra a redução a 

amônio, isso é mediado pela enzima redutase do nitrato que por sua vez é ativada pelo Mo. 

Assim, acredita-se que a aplicação de Mo pode aumentar a absorção de N por variedades de 
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cana-de-açúcar. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada e 

molíbdica na extração de N e de Mo em variedades de cana-de-açúcar, no ciclo de cana planta. 

Foram cultivadas as variedades RB867515 e RB92579, submetidas a duas doses de N (0 e 60 kg 

ha-1) e duas doses de Mo (0 e 200 g ha-1).  Aos 70, 100, 130, 200 e 365 dias após o plantio 

(DAP) foi avaliado o acúmulo de N e de Mo pelas canas. A adubação molíbdica elevou o 

acúmulo de Mo na RB867515 quando adubada com N, enquanto que na RB92579 este efeito só 

aconteceu na ausência da fertilização nitrogenada e também elevou o acúmulo de N das 

variedades, independente da adubação nitrogenada. 

Palavras–chave: Absorção de N, Suplementação com molibdênio, Saccharum spp. 

1. Introdução 

A cana-de-açúcar é muito importante para economia nacional, sendo o Brasil o maior 

produtor, responsável por 33% da produção mundial (CONAB, 2012). Devido à comprovada 

importância da cultura, se observa a necessidade do maior conhecimento da nutrição de seus 

genótipos, principalmente no que se refere a absorção e a eficiência de uso dos nutrientes 

(SANTOS et al., 2012). 

Dentre os macronutrientes, o N é o mais extraído pela maioria das culturas, sendo 

absorvido preferencialmente do solo na forma amoniacal (N-NH4
+
) e nítrica (N-NO3

-
), tendo 

esta última maior contribuição. Para que ocorra a assimilação do N-NO
3-

 pelas plantas, é preciso 

que aconteça a sua redução a amônio que é mediada inicialmente pela enzima redutase do 

nitrato, essa redução pode ser alterada pela concentração de Mo. Sendo assim, quando uma 

planta está deficiente em Mo, tem o metabolismo do N alterado, principalmente quando a forma 

de N predominante no solo é a nítrica.  

   Nesse contexto, acredita-se que o Mo pode aumentar a eficiência de uso de N, e como 

consequência dos demais macronutrientes, em variedades de cana-de-açúcar. Assim, neste 

trabalho, objetiva-se avaliar o efeito da adubação nitrogenada e molíbdica na extração de N e de 

Mo em variedades de cana-de-açúcar, no ciclo de cana planta. 

2. Materiais e Métodos 

 O experimento foi conduzido em campo, no período de março de 2013 a março de 

2014, na Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina, no município de Carpina – PE, 

localizado a 42 km do Recife, em um ARGISSOLO VERMELHO AMARELO distrocoeso.  

Foram utilizadas duas variedades de cana-de-açúcar, a RB867515 e a RB92579, 

respectivamente, a mais cultivada no Brasil e na região nordeste (CHAPOLA et al., 2012), 

submetidas a duas doses de N (0 e 60 kg ha-1) e duas doses de Mo (0 e 200 g ha-1), 

(OLIVEIRA, 2012). Compondo o arranjo fatorial (2 x 2 x 2), com quatro repetições, totalizando 
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32 unidades experimentais, sendo utilizados a uréia e o molibdato de sódio como fonte dos 

nutrientes.  

O experimento foi instalado 40 dias após a aplicação e incorporação de 2,2 Mg ha
-1

 de 

calcário dolomítico (PRNT de 100%) em área total, no delineamento em blocos casualisados. 

Cada parcela foi composta por sete sulcos de 10 m de comprimento, espaçados por um metro, 

totalizando 70 m². A área útil foi formada pelos cinco sulcos centrais descartando um metro das 

extremidades, totalizando 40 m². No entanto, dois e três sulcos da área útil foram utilizados, 

respectivamente, para as avaliações destrutivas e avaliações não destrutivas.  

Aos 70, 100, 130 e 200 dias após o plantio (DAP) foram coletadas aleatoriamente três 

plantas por parcela para determinação da produção de matéria seca da parte aérea, dos teores N 

e Mo, e assim estimar o acúmulo destes nutrientes. Na colheita, aos 365 DAP, foram coletadas 

10 plantas. A parte aérea das canas foi pesada e triturada em forrageira, sendo posteriormente 

retirada uma subamostra para secagem. As subamostras das biomassas foram secas em estufa de 

circulação forçada de ar a 65 °C, até atingirem peso constante.  

O teor de N e de Mo foi determinado de acordo com as metodologias propostas pela 

EMBRAPA (2009). A partir do produto do teor do nutriente na biomassa e a matéria seca da 

parte aérea foi obtida a quantidade acumulada de nutrientes pelas variedades de cana-de-açúcar 

para cada época de avaliação. 

Os acúmulos de N e de Mo na parte aérea das variedades de cana foram avaliadas 

considerando as variedades de cana-de-açúcar, as doses de Mo e de N, como medidas repetidas 

no tempo. Nas variáveis em que se observaram efeito significativo (p<0,05) foi realizada análise 

de regressão, sendo selecionando o modelo que melhor representou o fenômeno, aquele com 

maior valor de coeficiente de determinação (R²) e significância dos parâmetros até 5% pelo teste 

t. 

3. Resultados e Discussão 

      Os dados de extração de Mo e de N em função dos estádios de crescimento das variedades 

de cana-de-açúcar ao longo do ciclo da cana planta se ajustaram ao modelo sigmóide (Figuras 1 

e 2). Na RB867515 a aplicação de Mo promoveu incremento em seu acúmulo apenas quando 

foi adubada com N, enquanto que na RB92579 o efeito ocorreu na ausência da adubação 

nitrogenada (Figura 1B e C). Esse comportamento levanta a hipótese de que os genótipos de 

cana-de-açúcar apresentaram-se diferentes quanto ao uso do N. Com o aumento da 

disponibilidade de N no solo pela adubação nitrogenada, a RB867515 expandiu seu sistema 

radicular (OTTO et al., 2009), absorvendo mais o Mo, que foi incrementado pela adubação 

molíbdica. Na RB92579, o maior acúmulo de Mo na ausência da fertilização nitrogenada parece 

ter sido decorrente do incremento na produção de MSPA (Figura 1C). 

     De maneira geral, o acúmulo de N em ambos os genótipos de cana, na ausência e presença de 

N, foi maior pela aplicação de Mo (Figura 2). Esse comportamento foi devido a atuação do Mo 
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como potencializador, principalmente da ARN, mas também da AN na RB867515, elevando 

acúmulo de N pela cana. Ainda, a RB867515 acumulou mais N com adubação nitrogenada, 

sendo 35 e 57%, respectivamente na ausência e presença da aplicação de Mo. Por outro lado, o 

acúmulo de N na RB92579 não variou. 

       A adubação molíbdica também elevou o acúmulo de N na RB72454 cultivada em Campos 

dos Goytacazes (POLIDORO, 2001). Segundo Polidoro (2001) a aplicação de até 200 g ha
-1

 de 

Mo elevou o acúmulo de N na parte aérea da cana, em qualquer das três doses de N aplicadas, 

que foram de 0; 60; e 120 kg ha
-1

 de N. 

Figura 1 - Acúmulo de Mo na parte aérea de cana-de-açúcar na ausência e presença de Mo da 

variedade RB867515 na ausência de N (A) e na presença de N (B) e da variedade RB92579 na 

ausência de N (C) e na presença de N (D) aos 70, 100, 130, 200 e 365 dias após o plantio 

(DAP). 

Figura 2 - Acúmulo de N na parte aérea de cana-de-açúcar na ausência e presença de Mo da 

variedade RB867515 na ausência de N (A) e na presença de N (B) e da variedade RB92579 na 

ausência de N (C) e na presença de N (D) aos 70, 100, 130, 200 e 365 dias após o plantio 

(DAP). 

4. Conclusões 
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A adubação molíbdica elevou o acúmulo de Mo na RB867515 adubada com N, 

enquanto que na RB92579 este efeito só aconteceu na ausência da fertilização nitrogenada; 

A aplicação de Mo elevou o acúmulo de N das variedades, independente da adubação 

nitrogenada. 
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RESUMO 

Desde 2004, o Grupo de Pesquisa em Dosimetria Computacional e Sistemas 

Embarcados (GPDC&SE) publica trabalhos utilizando fantomas (representações 
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computacionais do corpo humano) baseados em informações anatômicas e fisiológicas 

fornecidas, principalmente, pela ICRP (International Commission on Radiological Protection). 

Porém, tais modelos antropomórficos são “saudáveis”, ou seja, não possuem patologias (ex: 

tumor) em seus órgãos e tecidos. Uma solução possível para tumorizar tais fantomas de maneira 

realística é a utilização de imagens PET (Positron Emission Tomography), pois estas imagens 

funcionais possibilitam a detecção de regiões tumorais no corpo humano. Para fim de 

diagnóstico, as imagens obtidas são coloridas artificialmente de tal modo que cada cor 

representa a concentração de atividade de material radioativo metabolizada na região em análise 

(Bq/ml). Para separar o tumor das outras informações contidas em imagens PET é preciso fazer 

uma segmentação de imagens coloridas. O critério de segmentação utilizado neste trabalho 

baseia-se na similaridade entre as intensidades de cores no espaço RGB, utilizando uma regra 

matemática para a definição dos vizinhos mais próximos. A partir de 20 imagens disponíveis de 

uma região torácica de um adulto com tumor foi realizada a segmentação com o software DIP 

(Digital Image Processing). A pilha de imagens resultante foi adicionada ao fantoma MASH 

(Male Adult meSH). 

Palavras–chave: Dosimetria, PET, Fantoma patológico.  

1. Introdução 

O fantoma é um modelo computacional que representa as características internas e 

externas do corpo, como também inclui informações detalhadas sobre os órgãos internos, tais 

como volume, massa, forma e composição do tecido (XU and Eckerman,2009). 

Desde 2004, o Grupo de Pesquisa em Dosimetria Computacional e Sistemas 

Embarcados (GPDC&SE) publicam trabalhos utilizando fantomas baseados em informações 

anatômicas e fisiológicas fornecidas pela ICRP (International Commission on Radiological 

Protection). Porém, tais modelos são saudáveis, ou seja, não possuem patologias (ex: tumor), 

nas avaliações dosimétricas.  

A utilização de tumores provenientes de imagens PET (Positron Emission Tomography) 

é a modalidade de imagem funcional eleita, pois possibilita a detecção de regiões tumorais no 

corpo humano (ROBILOTTA,2006). Para fim de diagnóstico, as imagens obtidas são coloridas 

artificialmente, nas escalas de cores R (Red) G (Green) B (Blue). Cada cor representa a 

concentração de atividade de material radioativo metabolizada na região em análise (Bq/ml) 

(VIEIRA et al, 2014). 

Para obter as informações contidas em imagens PET, é preciso fazer uma segmentação 

de imagens coloridas com o objetivo de obter o ROI (Region of interest) para retirar o tumor.  

Este trabalho tem por objetivo a criação de fantomas patológicos para o Grupo de 

Dosimetria Numérica (GDN) do instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE) campus Recife, utilizando o método de segmentação de imagens PET 

(Positron Emission Tomography, Tomografia por Emissão de Pósitrons).   
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O critério de segmentação utilizado neste trabalho baseia-se na similaridade entre as 

intensidades de cores (no espaço RGB), utilizando uma regra matemática para a definição dos 

vizinhos mais próximos. Foram obtidas 20 imagens 2D com a região tumoral, Assim foi 

possível criar uma pilha SGI com as imagens resultantes e que foram acopladas ao fantoma 

MESH (Male Adult meSH). Todas as etapas foram realizadas no software DIP (Digital Image 

Processing) [VIEIRA E LIMA, 2009]  

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Este trabalho foi desenvolvido no laboratório de dosimetria numérica (GDN) localizado 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) Campus Recife, 

em computadores configurados com um processador Intel® Core™ i7 CPU X990 @ 3,47GHz, 

24 GB de RAM e o sistema operacional Windows 7 Ultimate de 64 bits; o software DIP 

(Digital Image Processing) e 20 imagens PET contendo um câncer tumoral localizado no 

pulmão. Para o desenvolvimento deste projeto, técnicas para obter o melhoramento de uma 

imagem PET colorida foram necessárias para eliminar possíveis artefatos ou ruídos 

provenientes da aquisição, que consequentemente atrapalham no resultado final desejado. Neste 

trabalho, as técnicas de processamento de imagens digitais (PID) utilizadas foram: corte, 

polimento e nitidez. Seguida pela segmentação propriamente dita.  Após todas as imagens 

estarem segmentadas, foi criada uma pilha SGI para realizar o acoplamento, que seria a união da 

pilha que contém o tumor ao fantoma MESH.  

3. Resultados e Discussão 

O resultado final foi criado uma fantoma patológicoque poderá ser utilizado em novas 

avaliações dosimétricas que serão utilizados em futuros trabalhos no grupo de dosimetria 

numérica (GDN). 

 

Figura 4: Fantoma MESH contendo um tumor de pulmão. 

4. Conclusões 
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O fantoma criado poderá em futuros trabalhos ser realizada a avaliação dosimétrica, 

para que seja mais realística a simulação em determinados casos clínicos; para isso terá que ser 

definido a densidade e o tipo de tecido do tumor.  
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Introdução: O número de brasileiros com sobrepeso e obesidade aumenta 

significativamente, apesar dos esforços empreendidos por campanhas de conscientização da 

população para prevenção e controle. Estima-se que no Brasil, 38,8 milhões de pessoas com 20 

anos ou mais estejam com sobrepeso. Esse número corresponde a 40,6% da população nessa 

faixa etária, em que 10,5 milhões são obesos. Objetivo: identificar o perfil nutricional dos 

adultos da comunidade do município de Pesqueira – PE. Método: estudo descritivo de corte 

transversal quantitativo. A seleção se deu por conveniência, onde a população foi convidada a 

participar, levando-se em consideração os critérios de inclusão e de exclusão, tendo-se utilizado 

entrevista individual face a face, e o registro das informações efetuado utilizando-se um 

questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizadas em blocos 

por conjuntos temáticos, e aferição das medidas antropométricas, objetivando classificar o 

estado nutricional através do (IMC) e da relação cintura quadril (RCQ). Resultados: o estado 

nutricional não foi satisfatório, 44% estavam com sobrepeso, quanto ao risco de complicações 

metabólicas associadas à obesidade, 35% apresentaram risco elevado e 36% apresentaram risco 

muito elevado. Conclusão: espera-se que sejam realizadas medidas de intervenção direcionadas 

para corrigir essas distorções nutricionais e prevenção das doenças crônicas nesta população. 

Palavras–chave: adulto; antropometria; estado nutricional; Índice de Massa Corporal - IMC; 

obesidade 

1. Introdução 

As características e os estágios de desenvolvimento da transição nutricional são 

diferentes nos vários países da América Latina. No entanto, uma questão que chama a atenção é 

o marcante aumento na prevalência de obesidade nos diversos subgrupos populacionais em 

quase todos os países latino-americanos. Dentro desse contexto, a obesidade se consolidou 

como agravo nutricional associado a uma alta incidência de doenças cardiovasculares, câncer e 

diabetes, influenciando, dessa maneira, no perfil de morbi-mortalidade das populações (KAC e 

VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2003). 

Dessa forma, a presente pesquisa visou identificar o perfil nutricional dos adultos da 

comunidade do município de Pesqueira - PE.  Os dados coletados poderão servir de subsídios 

para formulação de estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de vida 

desta clientela. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quantitativo, realizado nas 

Unidades de Saúde de Estratégia Saúde da Família no Município de Pesqueira – PE. 

Participaram deste adultos de ambos os sexos que aceitaram participar de forma voluntária com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram coletados por meio 

da técnica de entrevista individual face a face, e o registro das informações foi utilizado um 

questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, e através da aferição 
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das medidas antropométricas: peso, altura, objetivando classificar o estado nutricional através 

do Índice de massa corporal – IMC e da circunferência da cintura e do quadril para verificar a 

relação cintura quadril (RCQ). Foi montado um banco de dados e realizado 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 do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Otávio de Freitas/SES, Tendo o mesmo sido aprovado CAAE: 

31997814.3.0000.5200. 

3. Resultados e Discussão 

            A população total foi composta por 132 pessoas: 25 (19%) do sexo masculino e 107 

(81%) do sexo feminino. O estado nutricional de acordo com o IMC apresentado no (Gráfico - 

01), não foi satisfatório visto que 68% dos adultos estavam com sobrepeso/obesidade, o que 

condiz com a literatura em estudos anteriores, onde refere haver um aumento na população com 

sobrepeso e obesidade. Gharakhanlou (2012), referencia em seu estudo que a prevalência de 

sobrepeso e obesidade está aumentando rapidamente em países em desenvolvimento, bem 

como, em países industrializados. Regimes alimentares pouco saudáveis e sedentarismo são os 

principais contribuintes para o sobrepeso e a obesidade, que estão entre os principais fatores de 

risco para as principais doenças não transmissíveis.  

Gráfico 1- Classificação do Estado Nutricional da Comunidade do Município de Pesqueira 

– PE, segundo o Índice de Massa Corporal – IMC,2015. 

 

Tabela-01 Medidas Antropométricas dos Adultos da Comunidade do Município de  

Pesqueira – PE, Por Sexo 2015. 
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Quanto ao risco de complicações metabólicas associadas à obesidade, apresentado na 

Tabela-01, observou-se que 35% desta população apresentaram risco elevado, 36%, 

apresentaram risco muito elevado e apenas 29% não apresentaram riscos. Esses dados são 

bastante preocupantes, demonstrando assim, há necessidade de ser realizada uma intervenção 

educativa, objetivando a prevenção dos distúrbios metabólicos e o aparecimento das doenças 

crônico-degenerativas. A relação entre IMC e a distribuição da gordura corporal é importante, 

pois o IMC isolado não reflete necessariamente o tipo de distribuição de gordura, indicado pelas 

medidas da cintura e do quadril (RCQ), sabe-se que indivíduos com o mesmo IMC podem ter 

diferentes níveis de massa de gordurosa visceral, sendo considerado como um fator de risco em 

potencial para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, independente da 

gordura total (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 

2004). 

4. Conclusões 

Estudar o perfil nutricional de uma comunidade é relevante, pois nos permitiu conhecer 

as condições de morbimortalidade relacionadas à sua nutrição e aos seus hábitos de vida e a 

partir daí, poder intervir de forma a preveni-las e/ou minimizá-las. Diante desses resultados, 

concluímos que há necessidades de ser realizado um estudo mais aprofundado a respeito dos 

População                                     Variáveis Total 

    Risco elevado Risco muito elevado Sem risco  

Masc ≥94 Fem ≥80 Masc ≥102 Fem ≥88 Masc    <  94 Fem <80  

Masculino 20 __      0    __       5     __     25 

Feminino __ 26      __    48       __     33    107 

TOTAL 20 26     0    48        5     33    132 

TOTAL     %        35%           36%,           29% 100% 
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hábitos alimentares da comunidade geral, o que irá possibilitar a realização de uma intervenção 

especifica e eficazes evitando o aparecimento dos distúrbios nutricionais futuramente. 
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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições do estágio supervisionado no 

processo formativo dos estudantes concluintes dos cursos de licenciatura em Química e 

Geografia do IFPE. Partiu-se da compreensão de que o estágio curricular supervisionado é uma 

etapa fundamental para o processo formativo do professor, portanto, está além da exigência 

acadêmica. Em termos metodológicos tomamos como base a abordagem qualitativa de pesquisa. 

Quanto aos procedimentos e técnicas, utilizou-se a entrevista semiestruturada, bem como se 

procedeu com a análise de conteúdo. Para análise dos dados, foi utilizada técnica da análise de 

conteúdo de Bardin (1977), que favoreceu o processo de organização e a interpretação dos 
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dados. Na análise de documentos, identificou-se que as Diretrizes de Estágio dos cursos 

estudados são semelhantes e, portanto, apresentam as mesmas características no tocante à 

concepção, metodologia e formas de acompanhamento. Com relação à visão dos estudantes, o 

estágio é considerado como momento de aproximação da realidade e de vivência da profissão 

docente, portanto, apresenta grandes contribuições para o exercício da atividade docente. 

Todavia, o estudo também revelou a necessidade de se repensar a formas de orientação e 

acompanhamento dos estagiários e as parcerias entre instituição formadora e escola campo. 

Palavras–chave: Estágio. Formação Docente. Licenciatura.  

1 Introdução 

O debate construído acerca da formação de professores está ancorado na discussão 

sobre o perfil do professor, necessário ao processo de construção de uma escola pública de 

qualidade social. Essa defesa assume um caráter transformador das políticas de formação de 

professores, significando que há uma necessidade urgente de se repensar as práticas, os valores 

e atitudes que estão permeando os processos formativos.  

Nesse processo de reformulação da formação docente, situam-se as discussões que 

vêm sendo feitas sobre o estágio curricular supervisionado, enquanto componente fundamental 

para formação do futuro professor da educação básica. O estágio é uma oportunidade de 

crescimento pessoal e profissional, bem como um importante instrumento de integração entre a 

instituição formadora e a escola básica, além de se apresentar como espaço privilegiado para a 

articulação entre teoria e prática. Assim sendo, o estágio supervisionado possui relevância nos 

currículos dos Cursos de Licenciatura, uma vez que se constituem oportunidade de vivências 

específicas da docência. 

Para Pimenta (2002), o estágio supervisionado, enquanto prática formativa, deve 

oferecer condições para que o futuro professor entenda a docência como profissão que se realiza 

em espaço e tempo específicos. Para tanto, faz-se necessário que o estágio supervisionado 

assuma um caráter de atividade integradora entre os componentes curriculares no interior do 

curso. Diz ainda a autora que a teoria e a prática constituem o núcleo articulador do currículo, 

permeando todas as disciplinas. 

Considerando as questões acima elencadas e o desenvolvimento do estágio nos cursos 

de licenciatura do IFPE, os pesquisadores indagaram sobre quais as contribuições do estágio 

curricular supervisionado na construção dos conhecimentos necessários ao exercício da 

docência na visão de alunos dos cursos de Licenciatura em Geografia e Química do IFPE. Esta 

pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições do estágio supervisionado no processo 

formativo dos estudantes concluintes dos cursos de licenciatura em Química e Geografia do 

IFPE. Neste contexto, situa-se a formação do professor como política e prática pedagógica que 

se desenvolve no campo da educação superior, particularmente nos cursos de licenciatura que se 

ocupam da habilitação de professores para atuar na educação básica. 

2 Materiais e Métodos  



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 237 

 

 

 

Para elaboração do estudo, os pesquisadores se filiaram à abordagem da pesquisa 

qualitativa que, segundo André e Lüdke (1986), configura-se como uma possibilidade de 

interpretação de uma dada realidade, a partir do contato direto e sistemático entre o pesquisador 

e a situação a ser investigada. A investigação qualitativa é descritiva e interpretativa: os dados 

recolhidos são transpostos, o mais fielmente possível, na comunicação dos resultados da 

pesquisa.  

Na primeira fase da pesquisa, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

levantamento bibliográfico e a elaboração do texto de revisão da literatura, que ajudaram a 

definir as categorias teóricas deste estudo: formação de professores e estágio supervisionado. Na 

segunda etapa, procedeu-se com a elaboração e aplicação das técnicas de coleta de informações 

e a organização e análise dos dados. Os procedimentos e técnicas utilizados para a realização 

deste estudo foram: análise documental (Projeto Pedagógico do Curso e no Regulamento de 

Estágio) e entrevista semiestruturada. Foram realizadas quatro (4) entrevistas com estudantes, 

sendo dois de cada um dos cursos participantes da pesquisa. Os sujeitos foram estudantes dos 

cursos citados, que estivessem matriculados na disciplina de estágio.  

3 Resultados e Discussão 

Os resultados da pesquisa foram organizados em dois momentos: o primeiro consiste 

nos resultados alcançados por meio da análise do documento de Diretrizes para a realização do 

Estágio Supervisionado nos cursos de Licenciatura em Química e Geografia, enquanto que o 

segundo momento diz respeito aos resultados das análises das entrevistas que possibilitaram o 

levantamento da visão dos estudantes acerca do Estágio Curricular Supervisionado.  

No tocante à concepção de estágio, observou-se que os cursos de Licenciatura em 

Geografia, ofertado no Campus Recife, e Licenciatura em Química, no Campus Vitoria de Santo 

Antão, apresentaram a mesma concepção de estágio, inclusive dando indícios de que um 

documento foi construído com base no outro. Os cursos referenciados concebem o estágio como 

um momento de aprendizagem, que permite o contato dos estudantes com as escolas de maneira 

efetiva, adquirindo experiência profissional no campo da docência, bem como conhecimento 

sobre a realidade da educação básica.  

Sobre a concepção de estágio, os estudantes destacaram esta atividade como um 

momento de conhecimento e aproximação da realidade da profissão docente, sendo, portanto, 

uma disciplina obrigatória em todos os cursos de licenciatura. De acordo com os estudantes 

participantes da pesquisa, se constitui como uma oportunidade de formação que propicia o 

espaço de reflexão e de aprendizagem do exercício do trabalho docente, bem como aproximação 

do campo profissional, conforme manifestado pelo licenciando participantes da pesquisa, cujo 

relato se encontra ilustrado a seguir.  

Eu compreendo por Estágio Supervisionado uma oportunidade do discente 

ter esse contato direto com a realidade de sala de aula e aí o ponto que ele 

passa justamente a se ver como docente não como um estudante de geografia 
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ou de pedagogia, mas ele passa a ver realmente como são as suas práticas, 

como ele vai moldar tanto a teoria que ele viu na faculdade e na sala de aula, 

como aquela teoria vai subsidiá-lo na sua prática do cotidiano. É uma 

iniciação, né! Eu vejo o estágio como uma iniciação a esse contato principal e 

primordial do estudante com a realidade da sua profissão (Estudante, 01, 

2015). 

Outro aspecto que aparece como elemento comum na fala dos estudantes diz respeito à 

relação teoria e prática. Este aspecto conversa com a análise evidenciada por Andrade (2010), 

pois o autor assinala que o grande desafio para os cursos de formação docente é a superação da 

dicotomia da relação teoria-prática, pois ela é fundamental no processo de formação docente. As 

falas abaixo são ilustrativas acerca desta questão: 

Eu percebi essa articulação né, porque querendo ou não a gente tendo uma 

base da teoria, a gente vai repensando as nossas práticas. Como é que a gente 

vai colocar aquela teoria em prática? Ai vem os questionamentos, a teoria é 

só utopia? Às vezes um pouco, mas não é de se jogar fora totalmente. 

Querendo ou não essa teoria te dá subsídio pra você chegar lá na sala de aula 

e saber como se portar, saber como agir e muitas coisas que você não 

consegue, mas tem outras que você consegue. Então eu acho que o estágio 

dar esse suporte porque é o momento chave que você vai exercer a sua 

prática e a partir da teoria que você já teve. Você vai ter a base pra poder ter 

segurança pra exercer a sua prática (Estudante, 01, 2015). 

[...] a gente na faculdade aprende que tem sempre que fazer a relação da 

teoria com a prática, isso pra mim é mais o ideal, sendo que quando a gente 

vai a campo e busca desenvolver tudo aquilo que vem aprendendo, os 

conhecimentos adquiridos no curso é bastante difícil, porque ai, a gente está 

falando do real que na maioria das vezes torna-se inviável (Estudante, 04, 

2015). 

No que diz respeito à relação entre instituição formadora e campo de estágio, a 

deficiência não ocorre apenas nos documentos, conforme se observou. Os estudantes 

apresentaram dificuldade para falar desse processo, principalmente porque não há um 

acompanhamento efetivo na escola.  

Olha a principal dificuldade foi a falta de contato da instituição formadora e 

do meu orientador até então. O supervisor da escola o supervisor de estágio lá 

na escola. Inclusive o professor supervisor da escola também reclamou na 

avaliação de estágio que sentiu essa falta no acompanhamento da instituição 

mais próximo, entendeu? Então muitas vezes acabava que eu ficava sem 

saber o que fazer e tirava a dúvida com o professor supervisor da escola ao 

invés de tirar com o meu orientador de estágio, pois o meu orientador de 

estágio não estava presente naquele momento (Estudante, 1, 2015). 
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Com relação às dificuldades, os estudantes indicaram aspectos que foram agrupados em 

três eixos. O primeiro refere-se à relação teoria e prática, pois, para os estudantes, o estágio 

funciona como um choque de realidade, como o momento de sair da zona de conforto e 

vivenciar novas experiências e realidade da escola. O segundo ponto evidenciado diz respeito ao 

processo de ensino-aprendizagem, em particular a questão de como avaliar o estudante da escola 

básica. O último aspecto, evidencia uma questão do tempo dedicado ao desenvolvimento do 

estágio. Os estudantes levantaram preocupação quanto à forma e ao tempo de distribuição das 

atividades de estágios. 

4 Conclusões 

O estágio aparece como uma ferramenta fundamental no desenvolvimento da identidade 

docente. Destacou-se a necessidade de melhorias nas relações estabelecidas entre a instituição 

formadora e a escola campo, e no processo de acompanhamento e orientação dos estagiários. 

Contudo, os estudantes destacaram a importância do estágio como espaço de aprendizagem das 

questões pedagógicas e da prática docente. 
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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo analisar a autoavaliação institucional no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Instituição recém-criada e circunscrita, além do 

campo da educação profissional e técnica, ao contexto de expansão e interiorização da educação superior. 

Também, almeja contribuir de maneira decisiva na coleta, análise e interpretação dos dados obtidos no 

desenvolvimento da pesquisa maior, “avaliação institucional: um estudo comparativo entre IES no 

contexto do SINAES”. A metodologia empregada foi a pesquisa documental. Os trabalhos sobre 

autoavaliação institucional tanto ao nível nacional, e, sobretudo, ao nível local são escassos, necessitando 

de estudos que aprofundem o entendimento da política de avaliação ao nível local das IES, mais 

necessário no contexto dos Institutos Federais, temática ainda pouco explorada pelo campo da avaliação 

da educação superior. E, no contexto da institucionalidade do IFPE foi possível constatar resistências e 

adesões à adoção do paradigma naturalista, a dimensão política e democrática da avaliação.  

Palavras-chave: Avaliação institucional. Avaliação interna. CPA. IFPE. SINAES 

1. Introdução 

 Esta pesquisa teve como objetivo analisar a “perspectiva tecnológica” da avaliação 

institucional no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) 

conforme as contribuições de House (2000). Um dos aspectos importantes da avaliação 

institucional concentra-se no papel desempenhado pela CPA, que implica na fundação da ideia 

de comunidade avaliativa e auto-reguladora. Esse aspecto direciona a uma determinada 

concepção de avaliação interna.  

Dessa forma, a relevância deste plano de trabalho residiu no fato da possibilidade de 

desvelar elementos do processo da avaliação institucional no contexto do SINAES, a partir da 

institucionalidade do IFPE, política que nos últimos anos vem sofrendo várias reformas por 

meio de portarias e normativas que vem alterando sua concepção originária (LEITE, 2008). 

Também, contribuir para o debate a respeito da avaliação da educação superior, no tocante à 

reflexão das possibilidades de realização da avaliação interna desenvolvida pela CPA.  

Assim, articulado ao estudo realizado no âmbito da pesquisa maior e procurando 

aprofundar o entendimento sobre a avaliação institucional no IFPE, levantou-se a seguinte 

questão norteadora: Como os aspectos metodológicos, condicionam a concepção e prática da 

avaliação institucional no AVALIES, a partir da Institucionalidade do IFPE, no Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)? Com o intuito de enfrentar a referida 

problematização, a seguir define-se o objetivo geral e específicos. Com o objetivo Geral de 

analisar como os aspectos metodológicos condicionam a concepção e prática da avaliação 

institucional no AVALIES, a partir da Institucionalidade do IFPE, no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). E objetivos Específicos de conhecer os elementos 

apresentados pelo IFPE na elaboração das propostas e relatórios de autoavaliação institucional; 

analisar as dimensões e formas de operacionalização utilizada na IFPE na realização da 

autoavaliação institucional e avaliar as imbricações do perfil institucional para com a realização 

mailto:assis.leao@vitoria.ifpe.edu.br
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da autoavaliação desenvolvida pela CPA, no contexto da avaliação institucional delineada pelo 

SINAES. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A coleta de dados foi realizada através do site institucional e do contato direto com a 

Comissão Própria de Avaliação desta Instituição, por meio do qual se obteve um levantamento 

inicial das informações a respeito da autoavaliação desenvolvida, por meio dos relatórios 

parciais e finais da autoavaliação institucional, do regimento interno da CPA, do Projeto de 

avaliação institucional, o PDI do IFPE, entre outros. 

As análises dos dados realizaram-se a “crítica do texto”, a “crítica de autenticidade” e a 

“crítica de origem” (FRAGATA, 1981). O aprofundamento da análise primeiramente foi 

realizado pela crítica da interpretação, buscando o domínio do vocabulário e a linguagem da 

documentação. Em segundo o conhecimento das circunstâncias, do ambiente e da influência em 

que surgiram tais documentos; conhecimento dos aspectos cognitivos explicitados. E em 

terceiro, realizou-se a crítica do valor (interesses) interno dos documentos.  

E, por último, para realizar a crítica do valor (interesses) interno dos documentos, na 

segunda etapa do trabalho, a análise temática dos dados obtidos. Para indicar o alcance em que a 

cultura de avaliação se constituiu no IFPE; as diferenças que as categorias administrativas e sua 

organização acadêmica, e as metodologias adotadas imprimem na realização da autoavaliação 

institucional.  

3. Resultados e Discussão 

Nesta seção, apresenta-se os resultados da pesquisa. De início, esclarece-se que, pela 

natureza do estudo, ocorreu a necessidade de aprofundar a análise a respeito da avaliação 

interna por meio da pesquisa bibliográfica, para compreender melhor como o fenômeno 

estudado é descrito, abordado e interpretado na literatura acadêmica. A finalidade foi elucidar 

algumas dúvidas no tocante à montagem do escopo da análise categorial ou temática da 

avaliação interna. Após o levantamento preliminar e o estudo exploratório das informações 

encontradas no site da CPA do IFPE, caracteriza-se o corpus documental da pesquisa: 

  Gráfico 1 – Caracterização documental da CPA do IFPE 
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 No gráfico acima, observa-se o conjunto de documentos produzidos pela Comissão 

Própria de Avaliação disponibilizados no site do IFPE referentes à avaliação institucional. No 

contexto investigado, foi encontrada apenas uma (1) edição do regimento interno, publicado no 

ano de 2009, um (1) projeto de avaliação institucional e seis (6) relatórios de avaliação interna.  

Os argumentos, características e as reflexões apresentadas ao final da pesquisa 

demonstram a complexidade da temática da avaliação institucional. Buscou-se analisar os 

aspectos que condicionam a concepção de avaliação institucional no AVALIES, a partir da 

institucionalidade do IFPE, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 No caso em questão, analisou-se a avaliação institucional na atual política de avaliação 

da educação superior desenvolvida no Brasil, em sua modalidade básica de avaliação interna, 

apropriando-se de uma das três perspectivas de “inovação educativa” desenvolvida por House 

(1992), a perspectiva tecnológica. A perspectiva tecnológica aborda a inovação no que concerne 

às suas próprias características e componentes, suas técnicas e efeitos. Dessa maneira, o modelo 

de avaliação institucional neste trabalho é reconhecido como uma inovação, ou seja, concebido 

como uma tecnologia. Pois essa inovação ou tecnologia protagoniza a difusão e/ou adoção de 

um paradigma, no caso em questão modelo, o da avaliação democrática, por exemplo, descrito 

na Lei nº 10.861/04, Art. 1ª, Lei do SINAES. 

Por isso, objetiva-se analisar a avaliação interna no contexto que esta ocorre, 

materializa-se, no SINAES, aonde é possível identificar os aspectos de sua implementação, o 

uso das técnicas e dos pressupostos teórico-metodológicos e suas influências na racionalização 

da gestão da IFES estudada. A análise da avaliação institucional circunscrita ao mundo da 

produção é baseada na organização e sistematização dos dados coletados no site institucional do 

Instituto Federal de Educação de Pernambuco (IFPE), Instituição com experiência em vários 

níveis e modalidades de educação. 

Dessa forma, como argumentado, a inovação da avaliação institucional refere-se às suas 

próprias características e componentes, suas técnicas e efeitos, ou seja, a introdução de novas 

técnicas, organizações e abordagens. O desenho da política e a metodologia constituíram-se nos 

elementos-chave desta análise para desvelar como a avaliação institucional em sua modalidade 

básica de avaliação interna vem sendo implementada no IFPE. No desenho da política, foram 
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abordados a composição da CPA, vínculo institucional da CPA, concepção de avaliação 

institucional, objetivos da avaliação e atribuições da CPA. No tocante a metodologia da 

avaliação foi analisada as estratégias de sensibilização da comunidade universitária, de coleta de 

dados e divulgação dos resultados da avaliação interna; informantes da avaliação.  

 4. Conclusões 

A pesquisa bibliográfica e documental realizada permitiu aprofundar o entendimento 

acerca da temática da avaliação interna retratada na literatura acadêmica nacional e no contexto 

da institucionalidade do IFPE. A primeira pesquisa contribuiu decisivamente para o 

delineamento da análise temática da avaliação interna do IFPE, possibilitando, no 

desenvolvimento da segunda etapa deste plano de trabalho, conhecer os elementos apresentados 

pelo IFPE na elaboração das propostas, realização da avaliação interna e dos relatórios de 

autoavaliação institucional; localizar as dimensões e processos mais relevantes considerados 

pela CPA no IFPE; analisar as dimensões e formas de operacionalização utilizada na IFPE na 

realização da autoavaliação institucional; avaliar as imbricações do perfil institucional para com 

a realização da autoavaliação desenvolvida pela CPA, no contexto da avaliação institucional 

delineada pelo SINAES. No conjunto das análises, é perceptível a tensão paradigmática na 

adoção da perspectiva de avaliação, tecnologia, no processo de avaliação institucional no IFPE, 

ora compreendendo-a como avaliação voltada para a gestão, ora como avaliação voltada para a 

comunidade universitária.  
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RESUMO 

Com presente trabalho, nos propomos a analisar as transformações socioespaciais, as 

quais possam ser compreendidas como externalidades do Complexo Industrial Portuário de 

Suape, que vêm acontecendo no bairro de Barra de Jangada no município de Jaboatão dos 

Guararapes – PE, à margem da rodovia estadual PE-009, além de identificar os principais atores 

destas transformações e as estratégias quem têm ocorrido neste processo. Para tanto, buscamos 

através da apropriação de conceitos como o espaço urbano, bairro, espaço concebido e espaço 

vivido, marketing, estética da mercadoria, etc. estabelecer um diálogo entre a literatura e o 

nosso objeto empírico de pesquisa. Neste sentido, adotamos uma abordagem qualitativa aliada à 

coleta de dados através do Sistema IBGE de Recuperação Automática que, junto às observações 

in loco e entrevistas realizados, nos auxiliaram a obtenção dos objetivos propostos. 

Evidenciamos que o bairro de Barra de Jangada possui dois conteúdos simbólicos, ilustrados 

pelas comunidades da Praia do Sol e Novo Horizonte e que dispõe de péssima infraestrutura e 

escassos equipamentos públicos de lazer. Os empreendimentos que estão sendo instalados neste 

bairro em nada condizem com esta realidade. Consideramos que essas transformações têm 

desacelerado, devido ao quadro econômico nacional, todavia, tão cedo este melhore, os 

promotores imobiliários devem retomar os investimentos na “Nova Barra”, que desde o nome 

tende a romper com o bairro histórico, construída de frente para o mar e de costas para o que há 

de velho. 

Palavras–chave: Barra de Jangada; transformações socioespaciais; mercantilização do espaço 

1. Introdução 

Buscamos estudar as transformações socioespaciais que acontecem no bairro de Barra 

de Jangada que possam ser concebidas como externalidades urbanas decorrentes da recente 

consolidação do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), notadamente a partir de 2010, 

quando não apenas esse complexo recebeu seus maiores investimentos, como o Estaleiro 

Atlântico Sul, já em operação, e a Refinaria Abreu e Lima, em funcionamento inicial. Neste 

cenário, em virtude da proximidade com o megaprojeto imobiliário da Reserva do Paiva e o 

CIPS, o bairro de Barra de Jangada, na faixa litorânea sul do município de Jaboatão dos 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 247 

 

 

 

Guararapes, está sendo procurado por várias construtoras/incorporadoras para o lançamento de 

diversos empreendimentos. A maioria destes tem como clientela-alvo: investidores, pequenos 

empresários, empreendedores e trabalhadores da região de Suape. 

Dotada de uma localização privilegiada, com presença de amenidades naturais 

(CORRÊA, 1989) e baixo valor do solo, o bairro de Barra de Jangada se tornou um foco da 

especulação imobiliária na região. Em face do estágio inicial dessas alterações socioespaciais, 

afirmamos a importância desse estudo para a compreensão dessas mudanças e dos reflexos que 

as mesmas trarão ao cotidiano de seus moradores, sejam eles os novos que chegam como efeito 

dessas transformações, ou, sobretudo, os que já habitam aí há muito mais tempo. 

Consideramos a importância do presente estudo pela proposição de estudar a produção 

do espaço urbano levando em conta as transformações socioespaciais que ocorrem nesse recorte 

espacial e, dessa forma, toma por base a ação dos promotores imobiliários, além de procurar 

elucidar os elementos subjetivos que se inserem nesse processo e que habilmente são 

trabalhados por meio da ótica da estética da mercadoria (HAUG, 1997) e do marketing 

imobiliário. Desta forma e diante do que os promotores e agentes publicitários passam a chamar 

de “Nova Barra”, em alusão a uma suposta nova Barra de Jangada, tal recorte espacial nos 

pareceu um objeto bastante relevante para uma pesquisa científica. 

2. Referencial Teórico 

Observando que as relações sociais só podem ocorrer espacializadas – materializadas 

em algum espaço -, compreendemos o espaço urbano como condição, meio e produto da ação 

humana (CARLOS, 2004). Assim, na busca de compreender como se dá a relação dos sujeitos 

com a escala imediata da vida urbana, o bairro, fizemos o uso do conceito de Souza (2013), que 

propões a percepção do bairro em três conteúdos diferentes: um composicional, um interacional 

e um simbólico. 

Partindo da percepção que o interesse das construtoras e incorporadoras, enquanto 

agentes capitalistas, é tão simplesmente a reprodução e acumulação do capital; e num jogo onde 

não se cogita perder, as experiências exitosas, em diferentes locais, se tornam modelos de uma 

“padronização pós-moderna”, uma homogeneidade despretensiosa quanto a características 

étnicas ou históricas, um modelo baseado na cultura capitalista ocidental que se consolidou ao 

redor do mundo, uma Cultura-Mundo (LIPOVESTSKY, 2012). 

Como pretendemos explicar as estratégias adotadas pelos promotores imobiliários, 

buscamos autores que pudessem nos explicar este processo, como Haug (1997), e em suas 

palavras, “A crítica da estética da mercadoria traz uma contribuição para a análise sociológica 

do destino da sensualidade e do desenvolvimento das necessidades no capitalismo”. Partimos 

então para o entendimento de que a estética da mercadoria compreende a introjeção de valores 
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subjetivos a um determinado produto conferindo a ele um valor de troca superior ao seu valor de 

uso. Desta forma, identificamos o papel marketing na construção de um produto que atenda a 

todas as demandas do potencial comprador, sejam elas reais ou não. 

3. Resultados e Discussão 

Talvez o mais pertinente para a nossa discussão sobre a situação socioespacial dos 

moradores de Barra de Jangada, diz respeito aos conteúdos que caracterizam um bairro 

(SOUZA, 2013). Apesar de ter um mesmo conteúdo composicional, na esfera do simbólico, ou 

do espaço vivido (CARLOS, 2004), é evidente que existem dois significados diferentes para o 

mesmo bairro: a comunidade Praia do Sol, uma comunidade constituída através de Instituto de 

Orientação às Cooperativas Habitacionais – INOCOOP; e a comunidade Novo Horizonte 

Apesar de esta Nova Barra, que vem se configurando neste fragmento do bairro de 

Barra de Jangada, fazer parte da composição material do bairro, os seus demais conteúdos nada 

têm em comum com a sua vizinhança. Esta não poderia ser uma denúncia mais evidente da 

natureza fragmentada e articulada do espaço (CORRÊA, 1989), enquanto espacialmente 

contíguo, este espaço vem sendo concebido – espaço concebido em contradição ao espaço 

vivido (CARLOS, 2004) – como um fragmento distante porém articulado com a dinâmica 

urbana da Zona Sul da Região Metropolitana do Recife.  

Os moradores do bairro ainda desconsideram que o processo de valorização do terreno 

tende à segregação socioespacial das populações que, sem alterar o seu gênero de vida e 

aumentar sua renda consideravelmente, não terão condições de continuar residindo no mesmo 

local e serão “obrigadas” a se mudar, principalmente às populações mais vulneráveis como são 

os moradores da comunidade Novo Horizonte. 

4. Conclusões 

Analogicamente com o quadro de recessão econômica no país, diminuição do 

crescimento do CIPS, bem como do mercado imobiliário, as obras no litoral de Barra de 

Jangada têm entrado em marcha lenta, com indícios de que voltará a ser interesse dos 

promotores imobiliários assim que o mercado se aqueça e justifique os investimentos, 

considerando que diversas construtoras estabeleceram reservas de território para a especulação 

imobiliária. Dito isto, consideramos que em um futuro próximo haja a possibilidade de novos 

estudos para a proposição da criação de outro bairro naquele espaço. 

Além disto, consideramos este estudo extremamente importante para que se consolide 

no imaginário da população uma visão mais crítica sobre a estética da mercadoria e da forma 

que o marketing se estabeleceu no nosso cotidiano. Portanto, não devemos nos deixar levar pelo 
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discurso de sedução que nos persegue na pós-modernidade, quando todos os produtos estão 

submetidos às suas marcas, e o consumo é sinônimo de inclusão. 
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RESUMO 

Introdução: A precária assistência ao idoso pode ser constatada pela elevada proporção 

de óbitos por causas mal definidas chegando a 65%, além da subnotificação de problemas 

considerados esperados ou normais para a idade e não passíveis de intervenção. Objetivo 

Identificar as morbidades dos idosos na comunidade do município de Pesqueira - PE. 

Metodologia: estudo descritivo de corte transversal quantitativo. A seleção se deu por 

conveniência, onde a população foi convidada a participar da pesquisa, levando-se em 

consideração os critérios de inclusão e exclusão, foi utilizada entrevista individual face a face, e 

o registro das informações foi efetuado utilizando-se um questionário semiestruturado, 

composto por questões fechadas e abertas, e aferição das medidas antropométricas: peso, altura, 

objetivando classificar o estado nutricional através do IMC. Resultados: (61%) apresentam 

excesso de peso, (57%) consideram sua saúde como regular e quando comparada com a saúde 

de outra pessoa (50%) referenciaram achar sua saúde melhor, (25%) não possuírem doença e 

(75%) referiram possuírem alguma morbidade.  Quanto à morbidade (44%) foi à hipertensão, 

vindo em seguida diabetes e as doenças do sistema músculo esquelético com (17%). Conclusão: 

os resultados poderão subsidiar a formulação de estratégias de intervenção direcionadas para 

melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

Palavras–chave: condições de saúde; enfermidades; estado nutricional; idosos;  Índice de 

Massa Corporal - IMC 
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1. Introdução 

O envelhecimento populacional foi inicialmente observado em países desenvolvidos, 

mas recentemente é nos países em desenvolvimento que a população idosa tem aumentado de 

forma acentuada (MATHIAS; MELO, 2004). 

A morbidade e a mortalidade relacionadas às doenças não transmissíveis são 

provocadas por diversos fatores de risco tais como: pressão arterial elevada, altas concentrações 

de colesterol sérico, consumo inadequado de frutas e hortaliças, excesso de peso e sedentarismo 

(WHO, 2002).  

Dessa forma, a presente pesquisa visou identificar as morbidades dos idosos na 

comunidade do município de Pesqueira - PE.  Os dados coletados poderão subsidiar a 

formulação de estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de vida desta 

clientela. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quantitativo. Este estudo será 

realizado nas Unidades de Saúde de Estratégia Saúde da Família dos Angicos e a de São 

Francisco no município de Pesqueira – PE. A população selecionada para o estudo foi 

constituída pelos clientes idosos que frequentaram as Unidades de Saúde acima referidas. 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 através da consulta dos 

prontuários dos participantes. 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 do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Otávio de Freitas/SES, Tendo o mesmo sido aprovado CAAE: 31997814.3.0000.5200. 

3. Resultados e Discussão 

Observando a Tabela 1 abaixo, referente à morbidade referida percebemos que (25,0%) 

referiram não possui doença e que (75,0%) referiram possuírem doenças.  A morbidade mais 

encontrada com 44% foi a hipertensão, vindo em seguida com 17% diabetes e as doenças do 

sistema músculo esquelético, com 14%. as doenças classificadas como outras patologias dentre 

elas temos a depressão, a insônia e outras. Entre as doenças crônicas, a hipertensão é a que mais 

se destaca em todos os subgrupos de idosos.  

Em relação à mortalidade, levando-se em consideração a crescente concentração de 

óbitos em idades mais elevadas, o perfil nos idosos reproduz em parte os principais grupos de 
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causas de mortes da população como um todo, sendo às doenças do aparelho circulatório, 

responsável por 37,5% das mortes. Os óbitos por neoplasias representaram 16,9% do total de 

mortes de idosos, vindo em seguida àqueles relacionados às doenças do aparelho respiratório 

(CESSE, 2007). 

Tabela 1 - Morbidade referida e tipo de morbidade dos idosos do município de Pesqueira, 

2014-2015. 

Variável População dos Idosos Porcentagem 

         Morbidade Referida 

Sim           42 75,0% 

Não           14 25,0% 

TOTAL          56 100% 

          Tipo de Morbidade 

Diabetes 11 17% 

HAS 28 44% 

Renais 3 5% 

Câncer 0 0% 

Pulmonar 0 0% 

Doença do Ap. Músculo Esquelético 11 17% 

Doença do Ap. Gástrico 2 3% 

Outras Patologias 9 14% 

TOTAL 64 100% 

4. Conclusões 

Diante dos resultados encontrados, foi possível constatar que mais da metade da 

população apresenta pelo menos alguma morbidade, e uma parcela significativa encontravam-se 

fora do padrão nutricional adequado. Faz-se necessário que os profissionais de saúde realizem 

trabalhos de educação em saúde visando alertar a comunidade para necessidade de modificar 

seus hábitos de vida, objetivando melhoria nas suas condições nutricionais e nas condições de 

saúde, a partir de modificação na sua alimentação e adoção de praticas de atividade física 

diárias. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo conhecer o perfil socioeconômico dos 

estudantes concluintes dos cursos de licenciaturas em Geografia e Química do IFPE. Trata-se de 

um estudo pautada em uma abordagem qualitativa de pesquisa, com enfoque descritivo 

interpretativo. Como técnica de coleta dos dados utilizou-se o questionário, o qual foi 

disponibilizado aos estudantes através de e-mail. Para organização e análise dos dados nos 

apoiamos na técnica de análise de conteúdo. Os resultados demonstraram que os estudantes 

concluintes dos cursos estudados apresentam um modesto perfil socioeconômico. Possuem uma 

renda familiar entre 1,5 a 3 salários mínimos.   E são oriundos de escolas públicas. Possuem 

uma carga de leitura pequena e apresentam um baixo contato com os espaços culturais. 

Participam na sua maioria de programas de Assistência Estudantil, a saber: o Programa bolsa 

Permanência e Programas acadêmicos (PIBIC, PIBEX e PIBID). O perfil socioeconômico dos 

estudantes concluintes dos cursos de Geografia e Química apresenta um pouco das 

singularidades das condições sociais, econômica e culturais de duas regiões distintas do Estado, 
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a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Pernambucana, Recife e Vitória de 

Santo Antão. 

Palavras–chave: Estudante de Geografia; Estudantes de Química; Formação do professor e 

Licenciatura. 

1. Introdução 

A reconfiguração e ampliação da Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica 

(RFEPT) iniciada no segundo mandato do governo Lula é parte constituinte de uma política 

mais ampla do MEC no que diz respeito à expansão, modernização e interiorização da RFEPT e 

possibilidade de ampliação da oferta de vagas na educação superior.  Neste cenário, destaca-se o 

papel estratégico dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).  

Os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos 

termos da Lei 11.892/2008. No que tange a Educação Superior, ressalta-se a expansão dos 

cursos de licenciatura, sobretudo na área das Ciências Exatas (Matemática, Física, Química e 

Biologia). Na referida Lei 11.892/2008 ficou estabelecido que os IFs deveriam garantir 20% de 

suas matrículas as licenciaturas. Evidencia-se assim, a tarefa dos IFs com a formação de 

professores para a educação básica. 

Importante ressaltar que a formação de professores não é algo novo no cenário da Rede 

Federal de Educação Tecnológica. Franco e Pires (2007) demonstram que desde a década de 

1980 já são identificáveis alguns traços da formação de professores em Institutos Federais, na 

época, antigos CEFET. 

Os cursos de licenciatura tem um papel importante no cenário da Educação Superior na 

medida em que são considerados como mecanismos capazes de alterar mudanças na formação 

de professores para a Educação Básica. As preocupações com a formação docente e com o 

“novo” locus dessa formação ajudaram-nos a levantar algumas indagações sobre o perfil do 

estudante dos cursos de Licenciaturas do IFPE. Nesse sentido, elaboramos as seguintes 

questões: Quem são os estudantes concluintes dos cursos de licenciaturas presenciais do IFPE? 

Qual o contexto socioeconômico, educacional e profissional desses estudantes? Tais questões 

tornam-se importantes para conformação do perfil socioeconômico, sociocultural e as 

perspectivas para o seu futuro profissional -, de modo a fornecer elementos que permitam 

conhecer melhor quem são estes estudantes. 

Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo analisar as características 

socioeconômicas e socioculturais dos estudantes concluintes dos cursos de licenciaturas do 
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IFPE, a fim de traçar o perfil desses estudantes e discutir as principais razões da escolha dos 

estudantes pelos cursos de licenciaturas. 

2. Materiais e Métodos  

O trabalho foi desenvolvido por uma abordagem qualitativa de pesquisa que se 

caracteriza pelo enfoque descritivo e interpretativo. O campo de investigação foi constituído 

pelos campi Recife e Vitoria de Santo Antão do IFPE que ofertam cursos de licenciatura de 

Geografia e Química, respectivamente. Os sujeitos participantes da pesquisa foram estudantes 

concluintes dos referenciados cursos. Para amostra de estudantes, consideramos como marco 

temporal os estudantes concluintes do primeiro semestre de 2015. Procedemos com a aplicação 

de um questionário, disponibilizado a doze (12) estudantes, através de e-mail, sendo seis (6) de 

Geografia e seis (6) de Química. Este instrumento nos ajudou a levantar informações acerca das 

condições socioeconômicas e socioculturais dos estudantes.  

Para organização e tratamento dos dados, tomaremos 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 

Em relação à faixa etária os resultados da pesquisa denotaram que, na Licenciatura em 

Química (66.7%) e Geografia (50%) afirmaram ter entre 21 a 25 anos de idade. No que diz 

respeito à origem étnica ou racial dos estudantes concluintes dos cursos participantes da 

pesquisa, os resultados demonstraram que o curso de Licenciatura em Geografia apresentou 

maior diversificação racial: branco (33.3%), negro (33.3%) e pardo/mulato com (33.3%). 

Enquanto em Química ficou equilibrado em 50% de brancos e 50% pardos/mulatos.  Entre os 

estudantes concluintes do curso de Licenciatura em Geografia 66,7% são do sexo masculino, 

enquanto no curso de Licenciatura em Química percebemos um equilíbrio quanto à questão de 

gênero, 50% feminino e 50% masculino. Sobre o estado civil dos estudantes, os dados 

evidenciaram que na Licenciatura em Química 66.7% declararam solteiros e em Geografia o 

percentual foi maior, 83.3%. 

Com relação ao meio de transporte utilizado para deslocamento, foi observado que 75% 

dos estudantes utilizam o transporte coletivo (ônibus) como o principal meio de transporte para 

chegar ao IFPE. Quanto à situação de moradia, os estudantes da Licenciatura em Química, 

responderam que 66.7% moravam em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes. Na 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 256 

 

 

 

Licenciatura em Geografia o cenário foi semelhante, porém com um percentual superior 

(83.3%). 

No aspecto renda familiar, os estudantes do curso de Geografia (50%) e Química 

(66.7%) possuem uma renda familiar modesta que varia entre 1,5 até 3 salários mínimos. Ainda 

com relação à análise da renda, o estudo evidenciou que na Licenciatura em Química, boa parte 

(33.3%) dos estudantes afirmaram não possuírem renda e que seus gastos são financiados pela 

família ou por outras pessoas. Já em Geografia 33.3% responderam ter renda, mas também 

recebem ajuda da família ou de outras pessoas para financiar os gastos e com o mesmo 

percentual e 33.3% responderam ter renda para se sustenta e contribuir com o sustento da 

família. No tocante as relações entre trabalho e estudo e a jornada semanal, os dados 

evidenciaram que no curso de Química 50% dos estudantes não possuem vinculo empregatício. 

No curso de Geografia, 33.3% dos entrevistados afirmaram que não trabalham.  

Sobre a forma de ingresso ao ensino superior, os estudantes, na sua maioria (66.7%) 

revelaram que são oriundos de escolas públicas, tendo concluído todo ensino médio na rede 

pública de ensino de forma regular. A proporção de estudantes oriundos de escola pública 

também foi refletida na forma de ingresso dos cursos superiores, pois 66.7% responderam ser 

cotistas, por terem estudados em escola pública ou particular com bolsa de estudos. 

Quanto ao aspecto sociocultural, em especial, os hábitos de leitura vivenciados no 

intervalo de um ano, observamos que os licenciandos de Geografia tiveram uma maior 

preocupação com a leitura, a saber: 33.3% responderam ler um ou dois livros; 33.3% leram 

entre três a cinco livros. Entre os estudantes de Química 50% dos estudantes leram um ou dois 

livros. 

Sobre o acesso a espaços culturais, o teatro, como importante atividade cultural, acaba 

sendo pouco frequentado pelos estudantes.  Os dados apresentaram que entre os estudantes do 

curso de Geografia, 33.3% costumam ir ao teatro periodicamente, 33.3% não têm o habito de 

frequentar o teatro, e aqueles que não vão, representou 33.3%. Quando, comparamos com os 

estudantes de Química, 100% afirmaram que não frequentam esse tipo de atividade. Diferente 

do teatro, o cinema acaba sendo mais frequentado entre os estudantes. Em Química 100% 

responderam frequentar, enquanto em Geografia 50% responderam sim e 50% às vezes.   

Quanto à produção acadêmica e a participação em Programas de incentivo acadêmico, 

percebemos um número significativo de estudantes recebendo algum tipo de bolsa acadêmica 

(PIBIC, PIBEX E PIBID). No curso de Química 83.3% participam de um dos Programas 

citados, em Geografia, o percentual foi 66.7%. Observou-se que em ambos os cursos existe um 

incentivo a produção cientificas, inclusive garantindo a concessão de bolsas de estudo e apoio 

financeiro para participação em eventos.  
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4. Conclusões 

O perfil socioeconômico dos estudantes concluintes dos cursos de Geografia e Química 

apresenta um pouco das singularidades das condições sociais, econômica e culturais de duas 

regiões do Estado de Pernambuco (Região Metropolitana e Zona da Mata) e das áreas do 

conhecimento (Ciências Humanas e Ciência Exatas e da Natureza), embora algumas 

características se aproximem. Podemos observar que a maioria dos estudantes é proveniente da 

rede pública de ensino, que possuem uma faixa etária entre 21 a 25 anos, onde ainda residem 

com os familiares. São ingressantes no ensino superior através da política de cotas, em 

particular aquelas que dizem respeito à formação de nível médio no âmbito da escola pública.  

De uma forma geral, não possuem um habito de leitura, de frequentar os espaços teatrais como 

frequentam os cinemas.  Também foi observado que alguns estudantes são beneficiados pelos 

Programas de Assistência Estudantil ofertado pelo IFPE, seja com bolsas de permanência ou 

acadêmica.  

Diante o perfil, é preciso considerar a necessidade de desenvolver uma reflexão, quantos 

as políticas voltadas e as ações culturais desenvolvidas a cargos dos estudantes das licenciaturas 

do IFPE, quanto ao reconhecimento do valor da educação como estratégia de promoção 

educativa e social daqueles que acreditam no potencial transformador da educação. Portanto, o 

desenvolvimento desse estudo trouxe questões que podem ajudar o IFPE a traçar novos rumos 

para os cursos de licenciatura, considerando-se as características dos estudantes. 
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RESUMO 

O IFPE – Campus Recife, instituição pública federal de ensino, está em fase de 

adaptação às exigências legais no setor de gestão de resíduos sólidos, principalmente em termos 

dos requisitos legais estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e outros acordos 

setoriais. Este trabalho tem como objetivo a realização de estudos para subsidiar a elaboração de 

um diagnóstico sobre os principais resíduos gerados no IFPE-Campus Recife e realizar uma 

proposta de destinação final de uma parte desses resíduos, ante as associações e cooperativas de 

catadores. Neste trabalho também foi realizada uma  análise da percepção ambiental da 

comunidade acadêmica, por meio da aplicação de um questionário sobre sugestões e 

implantação de  ações de sustentabilidade envolvidas na área e contribuir para a elaboração de 

um  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no IFPE - Campus Recife. 
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1. Introdução 

Atualmente, o gerenciamento de resíduos sólidos vai além de uma conscientização 

ambiental, sendo uma questão de atendimento aos requisitos legais estabelecidos em uma 

política específica. Este trabalho complementa as ações relacionadas á temática de 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados em instituições de ensino, pesquisa e extensão, 

fortalecendo grupos temáticos e contribuindo para o atendimento aos requisitos legais da gestão 

de resíduos sólidos e melhoria da atual situação da coleta e destinação final dos resíduos pela 

instituição. 

O objetivo estratégico deste trabalho consiste em  realizar um diagnostico da geração e 

composição dos resíduos sólidos gerados no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco-Campus Recife, com o intuito de analisar os principais aspectos do 

atual plano e modelo de gestão adotado, e da percepção ambiental da comunidade acadêmica 

que rege a gestão de resíduos sólidos em uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, como o 

IFPE-Campus Recife. As informações levantadas e análises realizadas podem subsidiar a 

elaboração de um  Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, requisitado  pela Lei 

12.305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a melhoria do atual modelo de gestão 

de resíduos sólidos adotado. 

2. Materiais e Métodos  

A caracterização dos resíduos gerados no IFPE- Campus Recife foi realizada seguindo 3 

passos principais: (i) coleta dos resíduos; (ii) amostragem e quarteamento; (iii) pesagem e (iv) 

separação dos materiais. 

A coleta foi realizada diariamente, durante 5 dias consecutivos entre os dias 24/11 a 

28/11/2014 diretamente no local de acondicionamento interno dos resíduos da instituição, no 

qual tem-se a junção dos resíduos proveniente dos coletores comuns dispostos em salas de aula, 

corredores, área administrativa e área externa. 

Na mesma periodicidade, para tentar obter uma amostra mais representativa dos 

resíduos para a realização da caracterização gravimétrica, utilizou-se a técnica de quarteamento 

e caracterização estabelecidos pela NBR 10.007 (ABNT, 2004). 

Com tais resultados de produção diária de resíduos e sua caracterização, foi possível 

estimar a média mensal de resíduos gerados no Campus, sua tipologia e classificação conforme 

a norma NBR 10.004 (ABNT, 2004), na qual classifica os resíduos sólidos em: resíduos de 

classe I (perigosos), resíduos de classe II (não perigosos), resíduos de classe II A (não inertes) e 

resíduos de classe II B (inertes). 
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A fim de estabelecer o destino adequado para esses resíduos e fornecer propostas de 

soluções à administração do campus, realizou-se um levantamento prévio das entidades 

localizadas próximas à instituição responsáveis pelo tratamento/aproveitamento dos resíduos 

recicláveis gerados, sejam elas associações de catadores de materiais recicláveis ou entidades 

privadas. A pesquisa foi realizada online em sites que funcionam como ferramentas de busca de 

serviço de coleta seletiva da prefeitura do recife (ROTA DA RECICLAGEM, 2015; NE10, 

2015). 

Também foi desenvolvido um  questionário para aplicação nos setores da comunidade 

acadêmica, administrativa e técnica do IFPE-Campus Recife para analisar se as ações propostas 

pela A3P em gerenciamento de resíduos poderiam ser viabilizadas e bem aceitas na 

comunidade, além de realizar um levantamento de sugestões de melhoria propostas pelos 

próprios estudantes e funcionários.  

O questionário foi aplicado num período de 30 dias, por meio eletrônico, divulgado 

através de emails e redes sociais, e meio físico com entrevistas in loco. Nesse questionário, 

também foi realizado um levantamento de possíveis propostas de educação ambiental, 

treinamento e capacitação de funcionários ativos na gestão de resíduos sólidos sobre geração, 

classificação, coleta e destinação de resíduos sólidos na Administração Pública e numa 

instituição de ensino, pesquisa e extensão. 

3. Resultados e Discussão 

A caracterização gravimétrica dos resíduos(Figura 01) expressa o quantitativo de 

resíduos mais gerados no IFPE, indicando os principais materiais existentes e pode dar um 

direcionamento das ações no gerenciamento desses resíduos que podem  ser tomadas tendo 

como objetivo o encaminhamento desses resíduos para a reciclagem, por meio de associações de 

catadores, entre outras entidades. 
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Figura 01. Composição gravimétrica média dos resíduos produzidos e coletados em 

coletores comuns no IFPE-Campus 

Recife  

Nesse contexto, observa-se na Figura 02 um modelo proposto de gerenciamento de 

resíduos baseado nos resultados levantados na caracterização.  

 

Figura 02 – Destinações adequadas para os resíduos de acordo com a classe NBR 

10.004/04, e entidades responsáveis pelo tratamento na RMR. 
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A fim de avaliar a percepção ambiental da comunidade acadêmica do IFPE – Campus 

Recife e a aceitação de propostas de ações no gerenciamento de resíduos sólidos que poderiam 

ser viabilizadas no instituto, foi realizada a aplicação de um questionário, sendo possível 

identificar os pontos críticos, bem como suas causas. Um dos pontos levantados  foi avaliar a 

opinião dos entrevistados sobre a importância de ações sustentáveis nas atividades do IFPE, e se 

estaariam dispostos a participarem dessas ações. Do total dos entrevistados (70), 25% não 

manifestaram sua opinião, e dos que manifestaram (75%), 4% deles não consideraram ações 

sustentáveis como sendo importantes para o instituto e 96% alegaram serem ações importantes, 

justificando suas respostas. 

Dentre as justificativas dadas, a maioria (25%) alegou que ações de sustentabilidade são 

importantes para o IFPE por ser uma instituição pública e de ensino deveria servir de modelo 

para as outras instituições, e de fato, o Campus Recife deve estar mais envolvido nessas ações, 

promovendo novas atividades e divulgando as que já possui, estimulando o aluno, o professor e 

o servidor a participarem.  

Em meio a um percentual considerável de entrevistados que estariam dispostos a se 

envolverem em ações de sustentabilidade, foram propostas algumas dessas ações referentes a 

gestão de resíduos sólidos, tornado a comunidade mais ativa e participativa. Os entrevistados 

poderiam escolher mais de uma ação que gostariam de participar de maneira prática no 

cotidiano do IFPE. Os resultados podem ser observados na Figura 03. 

Figura 03. Resultados do questionário: propostas de ações de Educação Ambiental. 

 

 

Dos resultados obtidos é possível observar um interesse significativo em atividades 

como ‘coletar pilhas e baterias’, ‘palestras de educação ambiental’, ‘distribuição de copos e/ou 

canecas reutilizáveis’, ‘oficinas de reciclagem’ e ‘coleta de lâmpadas usadas’. Algumas das 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 263 

 

 

 

ações propostas são de simples implementação no instituto, e serão recebidas positivamente se 

forem bem divulgadas e estimuladas na instituição. 

O envolvimento dessas ações pode trazer uma série de benefícios para o IFPE, a 

adequação á PNRS melhorando sua imagem como instituição de ensino, além de modificar a 

cultura cotidiana dos alunos, professores e demais funcionários. 

4. Conclusões 

Por meio deste estudo pode-se perceber a necessidade do estabelecimento de  ações de 

melhoria no atual plano de gerenciamento de resíduos adotado com melhores condições de 

coleta, separação e armazenamento desses resíduos no interior da instituição, visando destinar 

um resíduo com melhores condições de reaproveitamento, além da manutenção e fortalecimento 

dessas ações por meio da Educação Ambiental com toda a comunidade acadêmica. O 

questionário mostra que estabelecer essa realidade no IFPE – Campus Recife é possível, apesar 

dos grandes desafios, sendo perceptível o interesse de grande parte dos entrevistados. Para 

avançar nos resultados, ações diretamente vindas da administração serão necessárias para 

melhor aceitação e oficialização das atividades. 
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Resumo 

A hipótese levantada no presente trabalho foi a possível extinção das sementes crioulas 

nos assentamentos de Barreiros-PE. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar e resgatar 

sementes crioulas no assentamento Baeté. Porém, a pesquisa foi ampliada para os 

assentamentos Araguarí, Duas Barras, Mascate, Oiteiro Alto, Passagem Velha e Serra D’ Água 

do Una. Aplicou-se para coleta de dados a entrevista semiestruturada. Os resultados revelaram 

que em Baeté não foram encontradas sementes crioulas. No entanto, em Oiteiro Alto foram 

encontradas sementes de duas variedades de milho batité e ponta fina e uma de feijão 

denominada costela de vaca.   O uso das sementes crioulas proporciona autonomia aos 

produtores frente ao mercado de sementes comerciais. A prática de conservação, gera algumas 

vantagens como trocas de experiências e garante o estoque de sementes da comunidade. A 

principal hipótese do trabalho foi confirmada, ou seja, as sementes crioulas estão em avançado 

processo de extinção.  Deste modo, faz-se necessário a reintrodução destas sementes nas 

comunidades.   

 Palavras–chave: agroecologia; agricultura familiar; assentamentos; sementes crioulas 

1. Introdução 

No município de Barreiros-PE a agricultura familiar é praticada em pequenas 

propriedades tradicionais e nos 14 assentamentos da reforma agrária, surgidos logo após a 

falência da Usina Central de Barreiros. O agronegócio canavieiro concentrou a terra e 

socialmente não melhorou a qualidade de vida das pessoas. Desse modo, os agricultores 

abandonaram suas sementes, consideradas improdutivas pelos agentes de desenvolvimento, 

ligados aos órgãos de pesquisa e extensão do Estado. Questões semelhantes também foram 

estudadas por (PANDOLFO, et al 2014).  

Sobre o conceito de sementes crioulas, vejamos o dizem os seguintes autores. De acordo 

com Trindade (2014), são chamadas de crioulas  pelo fato de seu manejo ser desenvolvido por 

comunidades tradicionais e por agricultores familiares. Já Londres (2009), afirma que elas são 

mais resistentes às pragas e às doenças. Para Caporal e Costabeber (2004), elas são consideradas 
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portas de entrada para a Agroecologia. Desse modo, justifica-se o estudo das sementes crioulas, 

devido ao papel fundamental exercido por elas na segurança alimentar e nutricional das 

populações rurais e urbanas. Inicialmente a presente pesquisa foi planejada para o assentamento 

Baeté. No entanto, ao longo da execução do plano de trabalho, percebeu-se a necessidade de 

expandir os estudos para outros assentamentos, dentre eles Araguarí, Duas Barras, Mascate, 

Oiteiro Alto, Passagem Velha e Serra D’ Água do Una. 

Desse modo, o objetivo geral da pesquisa foi o resgate e a identificação destas  

sementes. A hipótese que norteou a presente pesquisa foi o iminente risco de extinção das 

sementes nativas da região, neste trabalho denominadas de sementes crioulas.  

2. Metodologia 

O espaço empírico da pesquisa foram os sete assentamentos rurais do município de 

Barreiros – PE, citados na introdução. A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto de 

2014 a junho de 2015. Como fase preparatória, foi feita uma revisão de literatura. A abordagem 

metodológica utilizada foi a pesquisa qualitativa, fundamentada em Deslandes e Gomes (2012, 

p. 21), E mais especificamente na pesquisa-ação (GIL 2002, p 143-147),  a coleta de dados foi 

feita através da entrevista semiestruturada. 

3. Resultados e discussões 

Os resultados da presente pesquisa revelaram o  risco de extinção das sementes crioulas 

no município de Barreiros. Fato que este que confirma a hipótese inicial do trabalho. Verificou-

se que a preservação das sementes crioulas está sendo comprometida pela  Extensão Rural 

através da doação de sementes convencionais.  

Agravando ainda mais o risco de desaparecimento das sementes, soma-se o fato dos 

poucos assentados que ainda guardam estas sementes, já estarem em idade avançada, e, 

inevitavelmente, dentro de mais algum tempo, o que restou do conhecimento das sementes 

desaparecerá com eles. Por parte dos jovens, não foi observado interesse na preservação das 

sementes crioulas. 

Dos sete assentamentos visitados durante a pesquisa apenas em dois foi encontrado 

informações relevantes. Em Baeté um agricultor relatou ter conhecimento das sementes 

crioulas, mas que já não as possuem. No assentamento Oiteiro Alto, obteve-se resultado 

positivo. Foram encontradas duas variedades de milho, batité e ponta fina e uma variedade de 

feijão de corda denominado costela de vaca.  

4. Conclusões 
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Diante do exposto, fica evidente a relevância do presente trabalho, tendo em vista a 

importância do repasse de informação aos agricultores para a preservação e multiplicação das 

sementes crioulas de milho das variedades Batité e Ponta Fina, bem como da variedade de feijão 

de corda Costela-de-vaca, que foram encontradas no assentamento Oiteiro Alto. Portanto, faz-se 

necessária a continuidade da presente pesquisa e, para tanto, foi proposto aos assentados um 

intercâmbio entre os agricultores dos assentamentos de Barreiros-PE e agricultores da cidade de 

Queimadas-PB, visando orientar a formação de os bancos de sementes familiares e 

comunitários.  
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RESUMO 

O Comércio Justo é um veículo para ultrapassar o atual padrão de desenvolvimento 

ecologicamente desequilibrado, economicamente instável e socialmente desigual. As Feiras 

Agroecológicas, desta maneira surgem, como instrumento de suporte para escorrer as produções 

agroecológicas, bem como sua ideologia. Ramo mercadológico, este, que cresce 

vertiginosamente e reafirma cotidianamente o sucesso e a adesão social ao novo paradigma 

ecológico. Desta forma, este trabalho tem como objetivo investigar se as Feiras Agroecológicas 

apoiadas pelo Centro Sabiá podem se caracterizar enquanto um meio de se atingir o 

Desenvolvimento Sustentável através do Comércio Justo, promovendo renda e equidade social 

junto com a utilização racional dos recursos naturais através da formação de redes e cadeias de 

socialização e solidariedade. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de metodologia mista a partir 

do método dialético. Durante todo o trabalho realizou-se revisão literária acerca das questões 

envolvidas, assim como um trabalho de campo a partir de observação e entrevistas semi-

estruturadas.  

Palavras–chave: Agroecologia; Economia Solidária; Feiras; Redes; Sustentabilidade 

1. Introdução 

Com o advento do sistema Capitalista, pode-se constatar que as relações de produção 

deste determinado sistema afetam diretamente as relações econômicas, sociais e ambientais 

estabelecidas no status quo, que tem como objetivo principal e final a obtenção do lucro 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 268 

 

 

 

máximo, independente de satisfação direta de necessidades. Assim, atualmente temos relações 

entre indivíduos e entre estes e o meio-ambiente pautadas estritamente no lucro obtido a partir 

da concorrência (FOLADORI, 1999). Com isso, é importante deixar claro que a crise ambiental 

não se configura apenas enquanto o sistema de produção capitalista, mas sim nas relações 

sociais que este sistema estabelece. Conclui-se que é fundamental extinguir a ideia de 

crescimento ilimitado, característico das produções capitalistas. 

A partir desta ideia que surge o conceito de Desenvolvimento Sustentável, um meio de 

harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos, havendo desenvolvimento 

econômico, preservação dos recursos naturais, justiça social (inclusive no acesso aos serviços 

públicos) e qualidade de vida. (JATOBÁ; CIDADE; VARGAS, 2009).  

Neste contexto surgiu a possibilidade de analisar as relações estabelecidas nas Feiras 

Agroecológicas como um suporte e subsídio para a construção deste novo paradigma. As Feiras 

Agroecológicas se configuram enquanto ideais para realizar esta análise, pois são caracterizadas 

como um espaço público, sócio-econômico e cultural, extremamente dinâmico e diversificado, 

de trocas econômicas e de sociabilidade entre produtores e consumidores. Sem perder de vista o 

aspecto político, que representa para uma parte da população preocupada em adotar um novo 

sistema de produção e consumo, como o caso específico das Feiras Agroecológicas (GODOY; 

ANJOS, 2007). 

Na produção rural, afirma-se que o ideal para se alcançar este novo paradigma de 

relações é a Agroecologia, uma pequena agricultura familiar orgânica, já que esta propicia uma 

“reterritorialização da agricultura, no sentido de sua maior autonomia, segurança e soberania 

alimentar, uso de sementes crioulas, fortalecimento dos laços comunitários pelos mutirões, 

respeito aos ciclos ambientais e cultura locais, etc” (IBASE, 2011, p. 21). A produção das Feiras 

Agroecológicas é baseada na Agricultura Familiar, relacionada a subsistência dos envolvidos no 

processo, já que os alimentos cultivados são utilizados para a alimentação da família, assim 

como para a geração de renda, através da venda destes alimentos. 

Já em relação ao consumo e escoamento da produção, coloca-se que “a comercialização 

mais adequada à Economia Solidária é o Comércio Justo e Solidário, no qual as relações 

comerciais se dão com base na autogestão, na sustentabilidade ambiental, na democracia e no 

respeito em todos os elos, do(a) produtor(a) ao(à) consumidor(a), no preço justo, na justiça 

social, entre outros” (IBASE, 2011, p.21). 

2. Materiais e Métodos  

Foi delimitado como campo de pesquisa o Espaço Agroecológico (Feiras 

Agroecológicas de Boa Viagem e das Graças) apoiadas pelo Centro de Desenvolvimento 

Agroecológico Sabiá.  
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O plano de atividades foi baseado no método dialético, contextualizando o campo de 

estudo na dinâmica histórica, cultural e social e de abordagem mista. 

Foi realizada a revisão de literatura a respeito das temáticas envolvidas. Concomitante a 

revisão literária, ocorreu o trabalho de campo através de observação, atentando às relações 

sociais desenvolvidas nos ambientes das feiras. Estas informações foram, posteriormente, 

analisadas e cruzadas com dados advindos da revisão literária.  

Durante a revisão literária, foram elaboradas variáveis com a função de mensurar se o 

conceito foi alcançados na prática individual dos(as) entrevistados(as). As variáveis foram as 

seguintes: Comércio Justo (Redução de intermediários; Remuneração que cubra todos os custos 

de produção, reduza o endividamento local e seja suficiente para melhorar as suas condições de 

vida; Contribuir para o desenvolvimento social das comunidades dos produtores e dos 

trabalhadores; Privilegiar relações comerciais transparentes e de longo prazo; Organização em 

Cooperativas/Associações que agregue os produtores; Sensibilizar os produtores e os 

trabalhadores para práticas ambientais sustentáveis; Respeitar os direitos humanos, 

nomeadamente das crianças, das mulheres e das populações tradicionais); Redes e cadeias 

(Participação no movimento agroecológico; Participação em Cooperativa/Associação; 

Socialização entre feirantes e consumidores; Existência de relação de confiança entre feirantes e 

entre estes e consumidores; “Pechincha” X Negociação; Articulação entre os agricultores nos 

preços e vendas; Acompanhamento técnico por Organizações ou Fundações; Comprometimento 

da realização da feira; Subsídio governamental) e Rendimentos (Acesso a bens; Acesso a 

serviços; Melhoria de saúde; Segurança de trabalho; Comparativo de renda familiar pré e pós 

produção agroecológica). 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados encontrados a partir da revisão literária e do trabalho de campo, 

demonstram que as Feiras Agroecológicas se constituem enquanto locais que prezam pelo 

diálogo, pela transparência e pelo respeito. Os feirantes se constituem enquanto advindos da 

Agricultura Familiar e a quantidade de intermediários entre a produção e a venda, quando 

existente, é muito pequena. Alguns feirantes levam alimentos de produtores próximos, no 

entanto, não se estabelece enquanto um mecanismo de exploração. Mesmo que exista este 

intermédio, o lucro final para o produtor se constitui enquanto justo comparado ao preço de 

venda. A partir disto, ocorre um desenvolvimento social das comunidades dos produtores e 

trabalhadores. 

Em geral, as relações estabelecidas entre os feirantes e entre estes e os consumidores 

são pautadas na transparência, e se estendem por longos prazos, demonstrando a formação de 

redes de socialização e solidariedade. 
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Estas redes também são fortalecidas a partir da organização dos agricultores em 

cooperativas e associações, o que fortalece politicamente o movimento agroecológico. Esta 

organização em redes também é muito importante para proporcionar um desenvolvimento 

conjunto e contínuo das Feiras, sem haver espaço para competitividades, por este motivo 

estabelece-se certificações a partir da confiança, comprometimento em relação a realização da 

feira, assim como articulação entre os agricultores para ajustar preços possíveis para todos.  

Em relação a críticas, encontrou-se a insatisfação dos preços cobrados nos alimentos, 

sob o argumento que estes não se configuram exatamente como justos, mas sim como preços 

aceitáveis pelo mercado consumidor em função da forte competitividade de outros 

estabelecimento e/ou locais de venda de alimentos agrícolas. 

De forma geral, os agricultores notaram um aumento significativo em qualidade de vida, 

que inclui tanto questões de segurança de trabalho, proteção à saúde, aumento de renda familiar 

e acesso a serviços. 

4. Conclusões 

Conclui-se que, em geral, o preço cobrado nas Feiras Agroecológicas não se constitui 

enquanto suficiente para cobrir todos os custos de produção e comercialização e suficiente para 

melhorar as suas condições de vida. Esta situação advém muito de uma falta de sensibilização 

dos consumidores a respeito da representação política e social daquela produção e da 

importância do respeito a pequena produção familiar, reconhecendo sua importância e eficácia 

na construção de um novo paradigma de Sustentabilidade. 

Percebe-se a necessidade um maior apoio, principalmente subsídio governamental, no 

sentido de proporcionar um aumento de alcance destas feiras, organizando e apoiando a 

implantação de mais feiras em mais locais e durante mais dias.  Esta expansão é fundamental 

para o consumidor ter um acesso facilitado a estes produtos, assim como para os agricultores 

terem mais locais de escoamento de produção.  

As Feiras Agroecológicas parecem se caracterizar como espaços de consolidação de 

formas de comércio mais justas e solidárias, atendendo à grande maioria das variáveis 

elaboradas; estas também são representações claras da formação de redes de socialização e 

solidariedade entre instituições, feirantes, agricultores e consumidores, tão importante para o 

fluxo de saberes, informação e produtos. É notório o aumento da renda familiar e da qualidade 

de vida, segundo os próprios feirantes, ao decorrer dos anos. Portanto, esta organização atende 

aos requisitos econômicos, sociais e ambientais do Desenvolvimento Sustentável, se 

caracterizando como uma organização que serve de embasamento na construção de novos 

paradigmas de relações pautadas na socialização e a solidariedade. 
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RESUMO 

O desempenho das funções do solo pode ser influenciado pela compactação imposta 

pelo manejo inadequado. Algumas propriedades físicas do solo são tomadas como indicadores 

da presença de camadas compactadas, as quais podem interferir no desenvolvimento radicular 

de culturas. Práticas agrícolas, como o uso de plantas de cobertura, que melhoram as 

propriedades do solo, podem mitigar problemas relacionados à compactação. O experimento 

será conduzido em casa de vegetação da área de solos do IFPE campus Vitória de Santo Antão. 
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Os solos a serem utilizados serão coletados nos municípios de Salgueiro, Sertão; Belo Jardim, 

agreste; Barreiros  Litoral sul; Goiânia, Litoral Norte; Vitória de Santo Antão, mata Central e 

Carpina Zona úmida costeira, localizados no Estado de Pernambuco.  O objetivo desse trabalho 

é relacionar à produção de massa verde e seca do sistema radicular de gramíneas em diferentes 

níveis de compactação do solo em casa de vegetação e determinar a gramínea que apresenta um 

maior desenvolvimento de sistema radicular na presença de adubos orgânicos. E de acordo com 

as culturas avaliadas identificar a mais apropriada para descompactar o solo, visando indicar 

culturas que possam ser utilizadas no manejo do solo adensado promovendo uma melhor 

estruturação do solo. 

Palavras–chave: compactação, gramíneas, solo. 

1. Introdução 

A necessidade do crescimento da produtividade em áreas agricultáveis para produção 

sustentada de grãos, fibras e outros produtos agrícolas, dependem da harmonia de uma série de 

fatores ambientais, fazendo com que os produtores se preocupem mais com a conservação do 

solo, lançando mão da utilização intensiva de máquinas e implementos agrícolas para o manejo 

e a conservação do solo.  

 A utilização de uma agricultura intensiva, onde o número de máquinas que trafegam 

em uma área é grande e o cultivo normalmente é feito a base de um planejamento temporal, e 

vem gerando um arranjo compacto, onde quase toda a energia das máquinas empurra as 

partículas do solo umas contra as outras (Santos, 2000). A compactação do solo determina, de 

certa maneira, as relações entre ar, água e temperatura, e estas influenciam a germinação, a 

brotação e a emergência de plantas, o crescimento radicular e, praticamente, todas as fases de 

seu desenvolvimento (Camargo e Alleoni, 1997).  

Dentre os fatores limitantes ao desenvolvimento das plantas, a compactação tem sido 

apontada como um dos principais redutores da produtividade agrícola, alterando várias 

propriedades físicas do solo, como a densidade global, a porosidade, a resistência à penetração, 

os parâmetros hídricos e o comprimento, diâmetro e distribuição das raízes no solo (Santos, 

2000). 

2. Materiais e Métodos  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da área de solos do IFPE campus 

Vitória de Santo Antão. O solo foi coletado no município de Carpina Zona úmida costeira, 

localizado no Estado de Pernambuco. 

A unidade experimental foi constituída pela sobreposição de três anéis de PVC de 100 

mm de diâmetro, apresentado o anel superior com uma altura de 12 cm, onde foi preenchido 
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com solo até 10 cm; o anel intermediário com 5 cm de altura, preenchido com o solo 

compactado artificialmente; e o anel inferior com 10 cm de altura. Foi utilizado bolsas de 

polietileto para vedar o anel inferior, onde foi realizado um furo para a drenagem. Antes de 

preencher o anel inferior, já vedado com a bolsa de polietileto, foi colocado uma tela de 2 mm 

de malha, para que não ocorra a perda excessiva de solo ao realizar o enchimento com o solo. 

Com a unidade experimental montada, foi realizado o teste de capacidade de campo 

para as densidades estabelecidas, pesando-se cada coluna, e aplicando-se em seguida um 

volume de água até o inicio da drenagem; cessada a drenagem nas colunas, estas serão pesadas 

novamente, determinando-se, dessa forma, a quantidade de água disponível para cada coluna da 

unidade experimental a ser estudada.. As gramíneas a serem estudadas serão Milho (Zea mays 

L.), a ser obtida no IPA vitória de Santo Antão; Sorgo forrageiro (Sorghum bicolor (L.) 

Moench) e uma cultura índice que será a e Crotalária juncea (Crotalaria juncea). 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial de 3 x 3 x 3 x 5, sendo três tipos de adubo, três níveis de compactação, três espécies ( 

duas gramíneas e uma leguminosa) e 5 repetições. Os adubos a serem utilizadas será: o primeiro 

de acordo com a análise de fertilidade do solo, o segundo vinhaça e o terceiro torta de filtro. O 

ensaio terá duração de 60 dias a partir da germinação das sementes plantadas diretamente nos 

potes. Após os quais, será realizada a colheita e avaliados os seguintes parâmetros: biomassa 

radicular presente nos três anéis separadamente, onde os mesmos serão separados por meio de 

corte com lâmina afiada cortando na união dos anéis; e também será obtido o peso da matéria 

seca do sistema radicular sendo colocado em estufa de ventilação forçada a ± 70ºC por 72 horas  

Os resultados serão submetidos à análise de variância e comparação de médias através 

do teste de Tukey a 5%. 

3. Resultados e Discussão 

Os primeiros meses do projeto a carga horaria foi dedicada a revisão bibliográfica do 

assunto relacionado a pesquisa.  

Nos meses posteriores, a leitura de obras relacionadas ao assunto abordado da pesquisa 

continuou a consumir a maior parte do tempo. Várias publicações de Congressos foram lidas e 

discutidas pela equipe de pesquisa sob a orientação do Professor Sandro Augusto Bezerra. Tive 

a oportunidade de participar do IX CONIC e II Jornada de Iniciação do IFPE Cientifica (JIC)  a 

qual ocorreu no período de 09 a 11 de Setembro de 2014, no Campus de Caruaru, um evento de 

extrema importância, pois contribuiu o máximo para nossos conhecimento e caminhada na 

pesquisa. 
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Em conjunto com a revisão bibliográfica nos períodos seguintes, o Campus Vitória 

disponibilizou o espaço onde iniciamos nossas primeiras atividades, e assim foi feita a limpeza 

do local para que possamos iniciar os trabalhos. 

Desta forma a equipe foi até o município de Carpina, na zona úmida costeira de 

Pernambuco, para realizarmos nossa primeira coleta de solo, a qual foi feita na Estação 

Experimental de Cana- de –açúcar de Carpina (EECAC). O solo coletado foi levado ao IFPE 

Campus Vitória para área de produção, onde o mesmo foi seco ao sol e depois peneirado e 

armazenado no local, para a espera dos materiais que estavam em falta. Como podemos ver nas 

Figuras 1 ,2 e 3. 

Figura 1. Inicio do processo de peneiramento do solo. 

 

 

Figura 2.Solo peneirado. 

 

Figura 3. Solo armazenado 
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.  

Nos meses após o procedimento de coleta e peneiramento do solo, a equipe de pesquisa 

participou de um minicurso ministrado na EECAC (Estação Experimental de Cana-de-açúcar de 

Carpina), o qual teve duração de uma semana, lá tivemos a oportunidade de realizar analises de 

solos tanto das propriedades química e físicas. Onde podemos observar na Figura 4. 

Figura 4. Pesagem de solo para determinação de Matéria Orgânica. 

 

Nos meses seguintes o IFPE Campus Vitória disponibilizou os canos de PVC para que 

iniciássemos a montagem da unidade. Os canos foram serrados na serralharia do Campus de 

acordo com diâmetro proposto na metodologia. Após este procedimento realizamos a vedação 

dos anéis. Como podemos observar nas figuras 5 e 6. 

Figura 5. Anéis de PVC. 
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Figura 6. Anéis de PVC vedados. 

 

4. Conclusão 

Apesar do empenho da equipe de pesquisa e do nosso Coordenador Sandro Augusto 

Bezerra e da Coordenação de Pesquisa do Campus Vitória, o projeto não pode apresentar 

resultados, pois os materiais chegaram com atraso e não foi possível realizar todas as atividades 

proposta pelo plano de trabalho. Desta maneira não foi possível apresentar resultados. 
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RESUMO 

Introdução: desde as últimas décadas é notório que os hábitos alimentares da população 

brasileira vêm passando por várias transformações, promovendo impactos nem sempre positivos 

sobre o estado de saúde e nutrição da população. Objetivo: investigar o estado nutricional e os 

hábitos alimentares dos docentes do IFPE – Campus Pesqueira – PE. Método: estudo descritivo 

de corte transversal quantitativo, a população selecionada foi constituída pelos docentes que 

aceitaram participar com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, levando-

se em consideração os critérios de inclusão e de exclusão, tendo-se utilizado entrevista 

individual face a face, e o registro das informações efetuado utilizando-se um questionário 

semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizadas em blocos por 

conjuntos temáticos, e aferição das medidas antropométricas. Resultados: apenas 36 professores 

aceitaram participar da pesquisa, destes, 72% apresentaram sobrepeso ou obesidade e apenas 

28% estavam eutróficos, e hábitos alimentares irregulares. Conclusão: os participantes que 

apresentaram distúrbio nutricional foram sugeridos que procurassem o profissional 

nutricionista, bem como, o profissional de educação física para acompanhar. Espera-se assim, 

que sejam realizadas medidas de intervenção direcionadas para corrigir essas distorções 

encontradas, visando à prevenção das doenças crônicas através da adoção dos bons hábitos 

alimentares e uma melhor qualidade de vida.  

Palavras–chave: antropometria; estado nutricional; Índice de Massa Corporal -IMC; hábitos 

alimentares; obesidade  

1. Introdução 

A questão nutricional ocupa hoje em dia um lugar de destaque no contexto mundial. 

Percebesse uma grande preocupação com a “nutrição adequada” e com as consequências de 

uma alimentação incorreta. A alimentação é uma necessidade básica do ser humano e o ato de 

se alimentar, apesar de parecer simples, envolve uma diversidade de aspectos que influenciam 

na qualidade de vida dos indivíduos (ZANCUL, 2004). 

O profissional docente, esta envolvido em rotinas com múltiplos empregos, jornadas e 

horários irregulares em sua profissão. Essa rotina acaba por refletir em sua alimentação, 

propiciando aos maus hábitos alimentares (BRAGA E PATERNEZ, 2011).  

Frente à relevância do docente no contato e pela sua influência com os discentes, este 

trabalho faz-se importante para identificar os hábitos alimentares e o estado nutricional dos 

docentes do IFPE - Campus Pesqueira - PE.  E a partir dos dados coletados desenvolver 

estratégias de intervenções para que seja incentivada a melhoria da qualidade de vida desse 

público-alvo. 
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2. Materiais e Métodos  

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quantitativo o qual produz 

“instantâneos” da situação de saúde da população investigada, com base na avaliação individual 

da condição de saúde de cada membro da comunidade ou população estudada. A população 

selecionada para o estudo foi constituída pelos docentes pertencentes à comunidade do IFPE - 

Campus Pesqueira-PE. 

Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista individual face a face, com 

os docentes que aceitaram participar do estudo com assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, e o registro das informações foi efetuado utilizando-se um questionário 

semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizados em blocos por 

conjuntos temáticos, e através das seguintes medidas antropométricas: peso, altura, objetivando 

classificar o estado nutricional através do Índice de massa corporal (IMC). 

Este Projeto de Pesquisa foi submetido e aprovado pelo CEP – Comitê de Ética e 

Pesquisa do IFPB (Número do Parecer: 158.356, dados do CAAE: 04808512.1.0000.5185). 

3. Resultados e Discussão 

A população que participou da pesquisa foi composta por 36 professores, dos quais 24 

são do sexo masculino 67% e 12 do sexo feminino 33%. No que diz respeito ao estado civil dos 

entrevistados, verificou-se que 86% eram casados, 14 % solteiros, no grupo de estudo, não há 

viúvos e separados. 

A partir desses dados percebemos que os docentes encontram-se com sobrepeso ou 

obesidade totalizando 72% e apenas 28% estão eutróficos. O sobrepeso/obesidade integram o 

conjunto das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), cujo bloco abarca ainda diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e alguns tipos de 

cânceres. Essas doenças constituem um dos principais problemas de saúde pública no mundo, 

devido a sua alta ocorrência e pela expressão no padrão de morbidade adulta (SILVA, 2010). 

Analisando-se o consumo de alimentos industrializados, produtos de pastelarias 

(pasteis, empadas, massas folhadas, pizza, coxinha, salgadinhos, bolos e tortas), sobremesas e 

refrigerantes, verificou-se que esses também se mostraram excessivo nessa população, melhor 

visualizados na tabela 01 abaixo. Este fato é preocupante, já que o consumo frequente e em 

grande quantidade de alimentos desses grupos alimentares favorece diretamente o excesso de 

peso, o aumento dos triglicerídeos, originando doenças como hipertensão arterial, diabetes e 

doenças cardiovasculares (BRASIL, 2006).  



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 279 

 

 

 

No que diz respeito aos alimentos consumidos verificou-se que no almoço, maioria dos 

professores opta por uma refeição constituída de feijão, arroz, carnes e sucos de frutas, sendo 

um fator positivo, porém o consumo destes alimentos não se faz diariamente. 

Tabela 1. Frequência alimentar dos docentes do IFPE - Campus Pesqueira - PE, 2015. 

 

Alimentos 

                    Frequência de Consumo (%) 

1 a 3 Vezes 

na semana 

4 a 6 Vezes na 

semana 

7 Vezes na 

semana 

Não    

consome 

Frutas 

 

15(42%)   11(30%) 10(28%) 0(0%) 

Produtos de pastelaria 

(Doces e salgados) 

20(55%) 3(8%) 3(8%) 10(28%) 

Industrializados (fastfood) 15(42%) 5(14%) 10(28%) 6(17%) 

Refrigerantes  

 

  6(17%)    14(39%) 9(25%)     7 (20%) 

Jaime e Monteiro (2005) estimaram a frequência e a distribuição do consumo de frutas, 

legumes e verduras (FLV) na população brasileira, verificando que menos da metade dos 

indivíduos no Brasil consome frutas diariamente e menos de um terço da população relata o 

consumo diário de hortaliças. Esses dados condizem com o encontrado nesse estudo, já que 

neste, 28% dos indivíduos entrevistados apresentaram um consumo menor do que as 

recomendações ideais para o grupo das frutas. O consumo regular de uma variedade de FLV, 

juntamente com alimentos ricos em carboidratos e pouco processados, oferece garantia contra a 

deficiência da maior parte das vitaminas e minerais, isoladamente ou em conjunto, aumentando 

a resistência às infecções, já que são ricos em micronutrientes e fibras (BRASIL, 2006; 

FIGUEIREDO et al., 2008). 

4. Conclusões 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que os docentes apresentam 

irregularidades em seus hábitos alimentares, como por exemplo, o consumo excessivo de alguns 

alimentos, e ou a sua pouca frequência diária de alguns deles, em decorrência da falta de tempo 

para se alimentar. Além disso, verificou-se que devido à jornada diversificada, a maioria tende a 

realizar suas refeições em restaurantes e/ou lanchonetes. 

Diante desse cenário, observa-se a importância de promover ações educativas de 

orientação nutricional aos docentes no sentido de incentivar mudanças, que se adote um estilo 

de vida mais ativo, como participar de programas específicos que atendam aos componentes 
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necessários para o desenvolvimento orgânico e funcional do nosso corpo e que haja melhorias 

nos seus hábitos alimentares e na qualidade de vida. 
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RESUMO 

Os vegetais tem o poder de sintetizar, acumular e depositar substâncias químicas, 

representadas por compostos químicos. Tais substâncias compõem os princípios ativos, que 

atribuem ação terapêutica às plantas medicinais. O presente trabalho tem como objetivo estudar 

a influência do método de conservação das plantas medicinais comercializadas por feirantes de 

mercados públicos no teor de seus óleos essenciais. A metodologia proposta para a execução da 

pesquisa consiste na aquisição diária da planta, desde sua chegada ao mercado até o seu descarte 

pelo feirante. A cada dia, foi realizada a extração do óleo essencial, e posterior determinação do 

teor do óleo, do índice de refração e da cromatografia gasosa. O controle destes parâmetros é de 

grande importância, pois torna possível verificar se o vegetal, mesmo submetido a condições de 

estresse físico, mantém o rendimento de seu óleo essencial. Esta informação pode auxiliar o 

feirante no conhecimento da forma mais adequada de conservação e armazenamento das plantas 

medicinais, de forma a potencializar seus princípios ativos. Os resultados mostram que, apesar 

do nível de apodrecimento da planta testada, as folhas mantiveram seus óleos essenciais com 

rendimento igual ou muito próximo, independentemente do nível de estresse físico da planta. 

Observou-se também que os valores do índice de refração foram próximos, aparentando a não 

alteração deste parâmetro em função das condições de estresse físico a que a planta foi 

submetida. As folhas mostraram-se resistentes ao processo de apodrecimento e mantiveram o 

óleo essencial acumulado em suas glândulas e armazenado nos espaços extracelulares, entre a 

cutícula e a parede celular. 

Palavras–chave: conservação; óleo essencial; princípio ativo. 

1. Introdução  

Um mercado público é uma forma de troca de produtos, que acontece desde a 

antiguidade até os dias atuais. As feiras livres e os mercados constituem um espaço privilegiado 

de expressão da cultura de um povo no que toca ao seu patrimônio etnobotânico (ARJONA et 

al., 2007). Os mercados públicos da região metropolitana 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 de plantas (ALBUQUERQUE, 1997). 

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

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

com propósitos terapêuticos ou que sejam precursoras de semi-síntese químico-farmacêutica. Os 

óleos essenciais são derivados do metabolismo secundário da planta, sendo produzidos nas 
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folhas e armazenados em espaços extracelulares, entre a cutícula e a parede celular (SILVA e 

CASALI, 2000). Frequentemente, o estresse hídrico tem consequências significativas nas 

concentrações de metabólitos secundários em plantas, levando a um aumento na produção de 

vários tipos de metabólitos secundários (TAIZ & ZEIGER, 2009). Para Salamoni (2008), 

estresse é qualquer fator externo que exerce influência desvantajosa sobre a planta, induzindo 

respostas em todos os níveis do organismo, podendo ser reversíveis ou permanentes.  

Como parte da proposta de desenvolvimento de ações interdisciplinares para a 

sustentabilidade de mercados públicos da região metropolitana de Recife-PE, o presente 

trabalho tem como objetivo estudar a influência do método de conservação das plantas 

medicinais comercializadas por feirantes de mercados públicos no teor e rendimento de seus 

óleos essenciais. A metodologia proposta para a execução da pesquisa consiste na aquisição 

diária da planta, desde sua chegada ao mercado até o seu descarte pelo feirante. A cada dia, será 

realizada a extração do óleo essencial, e posterior determinação do índice de refração e da 

cromatografia gasosa. O controle destes parâmetros é de grande importância, pois torna possível 

verificar se o vegetal, mesmo submetido a condições de estresse físico, mantém o rendimento e 

composição química de seu óleo essencial. Esta informação auxilia o feirante no conhecimento 

da forma mais adequada de conservação e armazenamento das plantas medicinais de forma a 

potencializar seus princípios ativos. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Foi selecionada, para o presente estudo, a planta da espécie Rosmarinus officinalis L. 

(Alecrim). A planta fresca foi adquirida no mercado de Casa Amarela, Recife-PE, no dia em que 

é recebida pelo feirante. Foi enrolada em jornais e mantida em baldes com água, na sombra e 

exposta a condições de exposição diária semelhante àquelas do mercado, ou seja, em local de 

livre movimentação de pessoas, sem proteção de agentes agressivos, como insetos. O estudo foi 

conduzido mantendo a planta exposta pelo o número de dias que o feirante efetua o seu 

descarte, que é entre quatro e cinco dias. Nos primeiro, terceiro e quinto dias, foram coletadas, 

para cada dia, cinco amostras da planta e suas folhas submetidas à extração por arraste de vapor 

para obtenção do óleo essencial. O objetivo das quintuplicatas foi a realização de testes 

estatísticos. 

A identificação botânica foi realizada no Herbário Sérgio Tavares do Departamento de 

Ciências Florestais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pela professora Drª Angela 

Maria de Miranda Freitas, sendo que a espécie Rosmarinus officinalis L. (alecrim) por estar 

fértil, teve seu nome científico confirmado, porém não foi catalogada.  

O sistema utilizado para extração do óleo essencial consiste de uma adaptação do 

sistema de Clevenger. O óleo será tratado e acondicionado em vidro escuro, sob refrigeração. O 
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processo foi realizado em quintuplicata e com o vegetal obtido em diferentes dias de aquisição. 

No balão de destilação de 5L foram adicionadas as partes aéreas do vegetal (cortadas em 

pequenos pedaços) e água. O tempo de extração foi de duas horas.  

Quanto à determinação do índice de refração do óleo essencial os testes foram 

realizados segundo a metodologia descrita pela A. O. A. C., (2000).  

3. Resultados e Discussão 

Durante o processo de exposição da planta ao estresse físico, foi observado que no 

primeiro dia de aquisição (1ª amostra) as plantas estavam com aspecto saudável, própria para 

consumo, sem manchas, nem aspectos de apodrecimento, bem verdes, fresquinhas. Já na 2ª 

amostra (3  dias de exposição), as folhas já não se seguravam mais nos galhos, algumas folhas já 

apresentaram um aspecto amarelado, mas a maioria das folhas ainda mantinham a aparência 

verde (ainda aparentavam própria para consumo). Na 3ª amostra, as plantas estavam totalmente 

impróprias para uso, apresentando mofo, folhas completamente amarelada, murcha, com 

aspecto podre e com um cheiro desagradável. As folhas já não mais se seguravam nos galhos. 

Os resultados mostraram que, apesar do nível de apodrecimento da planta, as folhas 

mantêm seus óleos essências com rendimento igual ou muito próximo, independentemente do 

nível de estresse físico da planta. Segundo Faria (2005), as partes utilizadas da planta 

Rosmarinus officinalis são as folhas e sumidades floridas de onde é obtido o óleo essencial. 

Presumimos que mesmo com um alto nível de apodrecimento da planta no 5º dia, as folhas do 

Rosmarinus officinalis são bastante resistentes ao manter seu nível de óleo essencial constante, 

uma vez que seu rendimento em relação a média de óleos das outras amostras (1º e 3º dia) não 

alteraram significativamente. 

Apesar do rendimento do óleo essencial ter sido preservado (1º dia - 1mL, 3º dia - 

0,8mL e 5º dia - 1mL), a sua composição química mostrará se estes componentes foram 

degradados ou conservados neste processo. Quanto às análises estatísticas, não foi necessário 

tratamento específico uma vez que as médias das repetições por tratamento foram também 

iguais. Observou-se para as análises realizadas, que o valor do índice de refração foi igual ou 

próximo quando se compara amostras da mesma planta, aparentando a não em função das 

condições de estresse físico a que a planta foi submetida. Resultados semelhantes foram obtido 

por Santos et al (2015). 

4. Conclusões 

Para a planta estudada, R. officinalis L., no processo de exposição da planta foi possível 

observar que, em relação ao rendimento dos óleos essenciais de suas folhas, não houve perda de 

óleo decorrente do processo de apodrecimento da planta.  
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Observou-se também que, para as análises realizadas, os valores do índice de refração 

foram muito próximos, aparentando a não alteração deste parâmetro em função das condições 

de estresse físico a que a planta foi submetida. 
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RESUMO 

Este trabalho enfoca a importância das redes de cuidado em saúde mental na atenção 

primária de saúde, especificamente a Estratégia Saúde da Família (ESF). Tem o objetivo de 

caracterizar as práticas e estratégias de Cuidado à Saúde Mental desenvolvidas pelas equipes de 

atenção primária, área urbana, observando se essas práticas correspondem ao modo de atenção 

psicossocial fundamentado no paradigma de negação do modelo asilar e, consequentemente, se 

contribuem para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Trata-se de estudo descritivo, 

exploratório, de abordagem qualitativa desenvolvido na rede de atenção à saúde de Pesqueira – 

PE. A população foi composta pelos profissionais de saúde que atuam nos serviços da rede 

primária dessa cidade e pelos usuários das unidades básicas de saúde (UBS). Na atenção básica 

de Pesqueira, os pacientes são atendidos principalmente nas ESF e UBS e referenciados para o 

serviço especializado, representado nesse município pelo CAPS. As estratégias e práticas de 

cuidado em saúde mental desenvolvidas na atenção primária não são uniformes, elas mudam de 

acordo com a vivência e a experiência de cada profissional responsável pela assistência. Devido 

à recente implantação do CAPS, a RAPS do município está sofrendo com alguns problemas de 

estruturação e coligação entre os diferentes pontos de assistência, a exemplo da dificuldade de 

referência e contra-referência relatada pelos profissionais. 

Palavras–chave: Saúde Mental; Atenção Psicossocial; Desintitucionalização; Cuidado.  

1. Introdução 

Um dos marcos sobre a discussão da assistência em saúde mental refere-se ao 

movimento de Reforma Psiquiátrica, iniciado em meados da década de 80, protagonizado por 

profissionais e movimentos sociais. Os questionamentos daí decorrentes foram influentes para a 

desconstrução do modelo asilar manicomial e a criação de uma lógica de desinstitucionalização, 

os quais serviram como norteadores para a construção da Política Nacional de Saúde Mental 

(ESPERIDIÃO et.al., 2013).  

Em virtude destes movimentos, em 2001 foi instituída a Lei nº 10.216, que “dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental” (BRASIL, 2011).  

Segundo esta lei o tratamento aos portadores de transtornos psíquicos tem como 

finalidade a sua reinserção social, devendo ser desenvolvido, prioritariamente, em serviços 

substitutivos de saúde mental. Para uma melhor efetividade dessa Lei, foram criados os Centros 

mailto:valquiriaenfermeira@yahoo.com.br
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de Atenção Psicossocial (CAPS) através da Portaria/GM nº 336/2002, os quais deverão estar 

capacitados para prestar Cuidados aos usuários com transtornos psíquicos severos e persistentes 

em sua área territorial. Os CAPS passaram a ser ordenadores da entrada de pessoas com 

transtornos mentais no Sistema Único de Saúde (SUS), responsáveis pela articulação da rede de 

cuidados. 

Levando em consideração esta lógica, a Portaria nº 3.088/2011 instituiu a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), com a finalidade de estimular a criação, ampliação e articulação 

de pontos de atenção à saúde para pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mental, no 

âmbito do SUS. Dentre as diretrizes da RAPS, destacam-se: o “desenvolvimento de atividades 

no território, que favoreçam a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao 

exercício da cidadania” e a “organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, 

com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 

2011).  

O presente estudo está voltado para a investigação de como é desenvolvida a rede de 

cuidado aos portadores de transtornos mentais residentes da área urbana do município de 

Pesqueira, PE, levando em consideração as mudanças na assistência à saúde mental instituídas 

pela Lei 10.216/ 2001 e a criação da Rede de Atenção Psicossocial pela Portaria nº 3.088/ 2011 

e considerando que a estrutura de rede ofertada delimita a lógica de interação entre seus 

componentes, afetando assim as práticas desenvolvidas para a atenção à saúde mental de um 

município. Este estudo tem como objetivo caracterizar as práticas e estratégias de Cuidado à 

Saúde Mental desenvolvidas pelas equipes de atenção primária na área urbana de Pesqueira, PE. 

2. Materiais e Métodos 

Esta pesquisa é parte de um projeto intitulado “Redes de Cuidado em Saúde Mental: o 

processo de construção da rede de atenção psicossocial no Município de Pesqueira, PE”.  

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa, desenvolvido 

na rede de atenção psicossocial de saúde do município de Pesqueira –PE.  

A população deste estudo é composta por profissionais de saúde e usuários das ESFs da 

zona urbana de Pesqueira, PE. Compuseram a amostra desse estudo sete profissionais do CAPS 

II de Pesqueira e três enfermeiras de ESFs da zona urbana. Também fez parte da amostra do 

estudo um usuário dos serviços da rede primária de saúde de Pesqueira, PE, através de 

entrevistas gravadas transcritas e duplamente conferidas, realizadas mediante a leitura e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, conforme preconiza a resolução 

466/2012 CNS. 

A pesquisa iniciou-se com o parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da ASCES sob o número 806.072. Na análise das falas dos profissionais 
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envolvidos na pesquisa, com o intuito de assegurar o anonimato, estes serão identificados com a 

letra E, seguido de algarismo arábico. 

Com relação às práticas e estratégias de Cuidado em Saúde Mental procedemos à 

identificação de categorias empíricas que estejam compondo sua rede de significações, 

procedendo à análise do conteúdo das entrevistas mediante a utilização do software ATLAS.ti. 

3. Resultados e Discussão 

No município de Pesqueira – PE a iniciativa da implantação do CAPS em 2012 ocorreu 

devido à demanda crescente de atendimentos de pacientes com transtornos mentais no hospital 

municipal. No entanto só em abril de 2013 é que de fato começou a funcionar efetivamente. 

Segundo o Decreto Nº 7.508 de 2011 o acesso universal, igualitário e ordenado às ações 

e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada 

e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. Assim são consideradas portas de 

entrada do SUS: os serviços de atenção primária e os serviços de atenção psicossocial. A porta 

de entrada para a RAPS em Pesqueira, por vezes é representada pelo CAPS, pois os pacientes 

vão diretamente para esse serviço à procura de atendimento, porém as UBS, as Unidades de 

Saúde da Família e o hospital geral municipal também representam importantes atores na 

referência de usuários para o CAPS. 

Na atenção primária as atividades voltadas para os usuários com demandas de saúde 

mental ainda são muito escassas o que acaba fazendo com que esses usuários e seus familiares, 

muitas vezes, procurem atendimento direto no CAPS pois acham que nesse serviço serão 

melhor tratados. Os profissionais da ESF encaminham usuários para o CAPS, porque não se 

sentem preparados para realizar seu atendimento, ou por possuir uma grande demanda de 

usuários. 

A participação efetiva da atenção primária na rede de saúde mental permite uma menor 

sobrecarga desta rede bem como um escalonamento de gravidade dos casos nos serviços de 

saúde que a compõe. Uma rede eficaz com uma atenção primária fortalecida alivia os serviços 

especializados para atender somente casos necessários. Os instrumentos de atenção primária 

influenciam diretamente os serviços especializados, evitando agravamento de casos leves, 

permitindo o acesso de casos mais graves à atenção secundária e, assim, diminuindo internações 

desnecessárias (BARROS; TUNG; MARI, 2010).  

No município de Pesqueira, a fragilidade na integração dos pontos da RAPS está 

presente no discurso dos profissionais que trabalham nos serviços de referência, uma vez que os 

mesmos demonstram vontade de capacitar os profissionais da atenção primária para 

identificarem o perfil dos usuários que devem ser encaminhados e para qual serviço devem ser 

referenciados.  
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As estratégias e práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas na atenção primária 

do município de Pesqueira não são uniformes, elas mudam de acordo com a vivência e a 

experiência de cada profissional responsável pela assistência. 

Umas das principais práticas desenvolvidas nas ESF pesquisadas foram as atividades 

em grupos tendo como principal objetivo identificar qual o perfil do portador de transtorno 

mental, ou seja, se ele possui o diagnóstico confirmado ou se é dependente de medicações 

psicotrópicas, mas não tem diagnostico de nenhuma doença mental. As atividades 

desenvolvidas nesses grupos não foram relatadas. 

Nem todas as EFS possuem grupos com usuários de saúde mental e aquelas que 

possuem não descrevem atividades psicoterapêuticas, apenas atividades voltadas para o controle 

da medicação e a identificação de usuários que fazem uso contínuo de medicação psicotrópica 

para realização do desmame. 

A visita domiciliar é uma prática em que os profissionais têm a possibilidade de atuarem 

no território adjunto com o usuário, estabelecendo vínculo entre a equipe de saúde e a 

comunidade, além de permitir que os profissionais identifiquem o risco e a vulnerabilidade 

dessas pessoas (DUARTE et. al., 2012). Porém os profissionais entrevistados não descrevem a 

visita domiciliar de profissionais de nível superior, apenas a visita do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS). 

A partir dos relatos é possível perceber que os profissionais apenas realizam o 

acolhimento aos usuários que são identificados com transtorno mental, não há um acolhimento 

para as demandas de sofrimento psíquico, ou seja, a assistência está muito voltada ao 

diagnóstico do transtorno mental e não ao sofrimento dos demais usuários da rede SUS.  

4. Conclusões 

Este estudo vem auxiliar na compreensão de como está estruturada a rede de atenção 

psicossocial no município de Pesqueira. Devido a recente implantação do CAPS, a RAPS do 

município de Pesqueira, PE ainda está sofrendo com alguns problemas de estruturação e 

coligação entre os diferentes pontos de assistência, porém já ocorreu uma grande evolução no 

cuidado em Saúde Mental, que antes estava voltado apenas para controle de surtos no Hospital 

Psiquiátrico. 

Observa-se que as estratégias e práticas relacionadas ao cuidado em saúde mental ainda 

estão muito voltadas a consultas com o psiquiatra e à medicalização o que acaba ferindo os 

objetivos da Reforma Psiquiátrica. Os profissionais deveriam priorizar outras práticas 

terapêuticas que envolvessem o usuário com a sociedade e que proporcionassem o aumento de 

sua autonomia. 
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RESUMO 

Um sistema concentrador é composto de componentes ópticos que promovem a 

concentração dos raios provenientes do sol em uma região, permitindo um aumento da 

densidade de energia coletada em uma área restrita do absorvedor. O objetivo deste trabalho 

consiste na construção de um concentrador solar tipo V-trough e na realização de atividades 

experimentais que permitam analisar as propriedades e características do protótipo utilizando 

uma célula fotovoltaica e desenvolver metodologia de medição da concentração. Os materiais 

utilizados para construção do protótipo foram dois espelhos planos, uma célula fotovoltaica e 

uma estrutura de alumínio, acoplado a estrutura de um rastreador solar. Sua concentração foi 

avaliada por meio da medição da corrente gerada por uma célula fotovoltaica sem concentração 

e por outra com concentração colocada dentro do concentrador tipo V-trough. Constatou-se que 

o sistema de medição de corrente obteve êxito, assim como foi desenvolvida a metodologia para 

medição da concentração, que chegou a valores de 1,23 sóis para um ângulo de inclinação de 

25°. 
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Palavras–chave: Energia solar; concentração; concentradores tipo V-trough. 

1. Introdução 

A energia captada por coletores planos é diretamente proporcional à área de abertura do 

mesmo (STINE e GEYER, 2001), portanto, caso haja a necessidade de se obter uma maior 

quantidade de energia proveniente do sol na forma elétrica ou térmica, será necessária uma 

maior área de coletores (RABL, 1985), o que pode atingir dimensões e/ou quantidades que 

podem inviabilizar um projeto.  

Um sistema concentrador é composto de componentes ópticos que promovem a 

concentração dos raios provenientes do sol em uma região, permitindo um aumento da 

densidade de energia coletada em uma área restrita do absorvedor (SALA et al., 1999). 

Para que se possa analisar um concentrador solar, é necessário que se conheça as suas 

propriedades como a concentração geométrica e efetiva, e características como a relação entre o 

ângulo do vértice (para concentradores V-trough) e a concentração ou a função de aceitação 

angular. Tais propriedades permitem definir seu desempenho em aplicações práticas. 

A justificativa para a realização deste trabalho consiste na construção de um 

concentrador solar tipo V que permita analisar as propriedades e características destes, porém 

utilizando uma célula fotovoltaica. Isto facilita a montagem com a utilização de menor 

quantidade de material e evita problemas decorrentes da não uniformidade da radiação que 

incide no absorvedor, pois a corrente do painel estará limitada pela célula com menor incidência 

de radiação. 

2. Materiais e Métodos 

Os concentradores solares são dispositivos que aumentam a densidade de energia 

incidente sobre um absorvedor. Os V-Troughs são concentradores que possuem espelhos 

planos, uma de suas grandes vantagens em relação aos outros tipos, montados em forma de V, 

tendo uma superfície absorvedora adequadamente localizada. Representado na figura 1.  

Figura 5 – Geometria do concentrador V-trough - Adaptado de Fraidenraich (1998). 
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Normalmente os concentradores tipo V utilizam como superfície absorvedora os 

módulos fotovoltaicos, de forma a converter radiação solar em energia elétrica. Ilustrado pela 

figura 1, a radiação que incide na abertura (A), é refletida pelos espelhos que formam um ângulo 

(ψ) com o eixo do concentrador, atingindo a região absorvedora (a), denomina-se radiação 

aceita. Já a radiação que retorna a abertura (A), denomina-se radiação rejeitada.  

Para a utilização desses concentradores é necessário o conhecimento sobre as suas 

propriedades óticas, que segundo Melo Filho (2006) são: perfil de iluminação da região 

absorvedora, identificação das cavidades com iluminação uniforme e a eficiência ótica.  Com o 

objetivo de aumentar a densidade de energia e iluminar uniformemente o absorvedor, os 

concentradores tipo V dependem de dois parâmetros: o ângulo do vértice (ψ) e a relação de 

concentração (Fraidenraich, 1998).  

2.1. Montagem Física do Concentrador Solar Tipo V 

A partir da revisão de literatura, a montagem do concentrador solar tipo V foi iniciada, 

utilizando os seguintes materiais: duas células fotovoltaicas, dois shunt1, datalogger, estrutura 

de alumínio e dois espelhos planos.  

Foram utilizados dois shunt1 de 4A/50mV ligados em paralelo as células C1 e C2 com 

objetivo determinar a concentração do concentrador tipo V, pois o sinal de tensão é 

proporcional à corrente da célula e pode ser gravado em um datalogger instalado próximo ao 

experimento. 

Em seguida, realizou-se a construção da estrutura mecânica do protótipo do 

concentrador solar tipo V. Este é composto por uma estrutura de alumínio que pode ser fixada 

na estrutura do rastreador solar existente. Sobre a estrutura de alumínio estão os dois espelhos 

planos que compõem as cavidades tipo V do concentrador solar e a célula fotovoltaica, que 

funciona como a região absorvedora do concentrador. A cavidade do concentrador solar 

desenvolvido pode ser regulada com ângulos que variam de zero a 90º graus. A figura 2 ilustra o 

protótipo do concentrador solar tipo V desenvolvido. 

                                                      
1
 Resistor de precisão. 
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Figura 2 – Concentrador solar tipo V 

desenvolvido

 
Os ensaios foram realizados com as células C1 e C2 acopladas à estrutura do rastreador 

solar, devido à necessidade de se manter o concentrador alinhado com os raios solares. Já que 

esta estrutura permite o acompanhamento do Sol e possui movimentação Leste-Oeste, foi 

definida uma inclinação de 30° na direção Norte, esta inclinação varia com a declinação solar.  

3. Resultados e Discussão 

Foram realizados incialmente teste no sistema de medição de corrente, após verificar 

que o sistema estava funcionando como esperado, realizaram-se ensaios com as células C1 e C2 

acopladas à estrutura do rastreador solar, com o intuito de obter a concentração medida. Para 

isso relacionou-se a tensão (V) medida nas células, C1 e C2.  

Figura 4 – Relação da tensão (V) medida para as células, C1 e 

C2  

A figura 4 apresenta os resultados desta relação, pode ser observada que a tensão na 

célula com concentração (C2) é em média 1,23 vezes maior do que a tensão medida na célula 

sem concentração (C1), para os mesmos instantes medidos, constatando que o protótipo 

desenvolvido está funcionando como esperado. 

A figura 5 traz a relação concentração calculada para diversos horários do dia 18/06/15. 

Para este ensaio, os espelhos foram regulados com ângulo ψ de 25°. Pode se observar de acordo 

com este gráfico, que a concentração (C) obteve picos na faixa de 1,3. Pode-se observar também 
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(Figura 5A), que até às 14 horas os raios solares chegavam à região absorvedora. E após as 15 

horas, um dos espelhos sombreou a região absorvedora, fazendo com que parte da radiação 

incidente fosse rejeitada, fazendo com que a concentração seja menor que 1.  

Figura 5 – Relação de Concentração,  de 25º.  

 

4. Conclusões 

Pode-se concluir que os objetivos previstos para o desenvolvimento deste trabalho 

foram cumpridos. Foi realizado um estudo sobre o funcionamento de concentradores tipo V, O 

protótipo montado possibilitou a realização da medição da concentração e permitirá, no futuro,  

que possam ser realizados diversas análises e experimentos, além de poder ser utilizado em 

aulas do curso de física. Constatou-se que o sistema de medição de corrente obteve êxito, assim 

como foi desenvolvida a metodologia para medição da concentração, que chegou a valores de 

1,23 sóis para um ângulo de inclinação de 25°. 
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RESUMO 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que utiliza métodos seguros, não 

invasivos, para obter informações que outros exames de diagnóstico não são capazes de 

fornecer. Estabelecimentos ou instalações onde se produzem, utilizam, transportam ou 

armazenam fontes radioativas, são conhecidas como instalações radiativas. Para essas 

instalações foram criados os requisitos básicos para a proteção radiológica e normas específicas 

para cada tipo de instalação radiativa. A prática de Medicina Nuclear somente poderá ser 

realizada em conformidade com os requisitos da norma CNEN-NN-3.05, denominada 

Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de Medicina Nuclear, esta que foi 

atualizada em Dezembro de 2013. O objetivo da CNEN (Comissão Nacional de Energia 

Nuclear) em aperfeiçoar a norma é ter, em médio prazo, um serviço de medicina nuclear 

realmente seguro e de qualidade, com informações mínimas, desde a constituição do mesmo até 

o descarte de rejeitos radioativos. Este trabalho teve por finalidade analisar o impacto nos 

serviços de medicina nuclear devido à readequação das normativas que regem esse tipo de 

instalação radiativa. Foram realizados estudos comparativos entre a norma mais recente e a que 

não está mais em vigor. Os resultados demonstram que o impacto que a revogação causou foi 

notável, tanto a nível financeiro como a nível estrutural e ergonômico. Sendo assim, os serviços 

de medicina nuclear estão tendo que se adequar a recente norma, causando gastos a mais em 
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seus orçamentos. Todavia, a segurança dos indivíduos expostos e não expostos está mais 

rigorosa. E isso traz cada vez mais confiabilidade para essa prática. 

Palavras–chave: CNEN; medicina nuclear; proteção radiológica; radionuclídeos; segurança;  

1. Introdução 

A Medicina nuclear é uma especialidade médica que emprega fontes abertas de 

radionuclídeos (átomos radioativos de um elemento químico) com finalidade diagnóstica e/ou 

terapêutica [4]. Os radionuclídeos, geralmente, são associados a determinados vetores 

fisiológicos (grupo químico), sendo conhecidos fundamentalmente como radiofármacos, 

emissores de radiação, [3]. Habitualmente, os materiais radioativos são administrados in vivo e 

apresentam distribuição para determinados órgãos ou tipos celulares. As imagens dos pacientes 

são obtidas como resultado da detecção da radiação emitida de dentro para fora do corpo, uma 

vez que a fonte de radiação é administrada ao paciente, tornando-o uma fonte radioativa 

temporária. Estabelecimentos ou instalações onde se produzem, utilizam, transportam ou 

armazenam fontes radioativas, são conhecidas como instalações radiativas [1]. Para essas 

instalações, é de fundamental importância que a segurança do público, dos pacientes e dos 

indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) seja priorizada, evitando com que exposições 

desnecessárias sejam evitadas e os limites de doses sejam respeitados. Para cada tipo de 

instalação radiativa, a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) propõe um conjunto de 

regras que possibilitam o funcionamento do serviço. A Norma que rege o Serviço de medicina 

nuclear é a CNEN-NN-3.05, onde ela explana desde o corpo de trabalhadores à estrutura física e 

obrigações de cada qual do serviço. A comissão Nacional de Energia Nuclear vem adotando 

uma política de atualização das normas, assim a Norma em vigor era de Abril de 1996 e agora 

passa a ser a de Dezembro de 2013. 

Obedecendo aos requisitos de proteção aos trabalhadores, aos indivíduos do público e 

ao meio ambiente. Assim, as atividades referentes à gerência de rejeitos radioativos devem ser 

consideradas e planejadas desde os estágios iniciais de qualquer projeto que envolva o uso de 

materiais radioativos [1]. A geração de rejeitos radioativos deve ser mantida a níveis mínimos 

praticáveis em termos de atividade e volume para minimizar os efeitos danosos da radiação [2]. 

Esse projeto tem por finalidade pesquisar, estudar e analisar o gerenciamento dos resíduos 

radioativos dos serviços de medicina nuclear, finalizando com uma comparação das análises 

com as normas descritas. 

Algumas das principais mudanças que ocorreram na antiga norma de requisitos de 

segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear (CNEN-NE-3.05), foi com 

relação a constituição de um serviço de medicina nuclear, o descarte de rejeitos radioativos e o 

controle de qualidade da Gama Câmera e PET/CT. E com essa revogação, as clínicas de serviço 
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de medicina nuclear estão tendo que se readequar, até dezembro de 2015, e assim entrando nos 

parâmetros da CNEN, porém isso vem gerando custos a mais em seus orçamentos, pois essas 

mudanças acarretaram alterações nas instalações de medicina nuclear tanto a nível estrutural 

como ergonômico sem falar que está exigindo cada vez mais a presença dos supervisores nos 

serviços. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Neste trabalho foram realizadas pesquisas preliminares sobre medicina nuclear, 

envolvendo estudos dos fundamentos teóricos de proteção radiológica, interação da radiação 

ionizante com a matéria e segurança com rejeitos radioativos. Estes estudos requereram o uso de 

livros, normas, sobre proteção radiológica (3.01 e 3.05 da CNEN), um computador com acesso 

à internet. Foram realizadas entrevistas a supervisores de Radioproteção e visitas à setores de 

Medicina Nuclear do Recife. 

3. Resultados e Discussão 

O impacto causado com a revogação da norma CNEN-NE-3.05 teve aspectos positivos 

e negativos. Os cuidados com relação à segurança dos indivíduos tanto ocupacionalmente 

expostos como os não (a radioproteção), na área de medicina nuclear, se tornaram mais 

rigorosos para que assim uma possível contaminação e exposição desnecessária a radiação possa 

ser evitada e a qualidade de imagens foi priorizada também (com os controles de qualidade), 

tornando assim a medicina nuclear um método cada vez mais vantajoso e seguro. Porém, vale 

salientar que essas mudanças têm gerado despesas além do esperado para os serviços de 

medicina nuclear, mas não fazendo com que essas atualizações tenham um impacto mais 

negativo do que positivo. 

4. Conclusões 

Como conclusão, as mudanças sofridas pela CNEN-NE-3.05, foram significativamente 

mais positivas do que negativas, pois a segurança foi priorizada assim como os controles de 

qualidade, isso implica que os Serviços de Medicina Nuclear estão cada vez mais, mostrando 

resultados excelentes e seguros. Esse trabalho apresentou importância para a análise da 

qualidade que está tendo, os serviços prestados pelas clínicas de Medicina nuclear, graças aos 

padrões exigidos pelas normas. 
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RESUMO 

O foco da pesquisa se da pela aplicação da metodologia de Análise de Constelação no 

semiárido pernambucano, em específico nos municípios de Petrolândia e Ibimirim, e seu 

potencial como ferramenta para Apoio à Tomada de Decisão, de forma a promover a gestão 

integrada do uso da água e do solo na região. Esta proposta encontra-se vinculada ao Projeto 

INNOVATE: Interplay coupling of substance cycle in aquatic and terrestrial ecosystems, com a 

participação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Técnica de Berlin 

(TU Berlin), do IFPE-Campus Recife e entre outras instituições. Este projeto apresenta como 

tema a avaliação dos impactos das atividades do entorno de reservatório de Itaparica que 

interferem na sua qualidade da água e a proposição de estratégias de mitigação e adaptação 

desses impactos. Fruto de pesquisas desenvolvidas pela equipe de pesquisadores, com 

experiência no tema, que propõe um estudo multi e interdisciplinar na gestão de recursos 

naturais do semiárido. A metodologia aplicada ocorreu por visitas a campo, entrevistas 
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semiestruturadas e pesquisa bibliográfica. Como resultado principal, temos a construção do 

organograma de uma Análise de Constelações dos respectivos municípios, e destacar a 

importância da relação dessa metodologia com planejamento ambiental.  

Palavras–chave: análise de constelação; bacia hidrográfica; tomada de decisão  

1. Introdução 

O estudo da gestão dos recursos hídricos, em particular de bacias hidrográficas, tem 

sido alvo de muitas pesquisas nos últimos anos, a água, por sua vez, tem sido a centralizadora 

das atenções mundiais, gerando diversas discussões sobre a utilização dos recursos hídricos, 

como uma gestão mais eficiente e uma melhor adequação desses recursos cada vez mais 

escassos. Os sistemas aquáticos, apesar de importantes para a manutenção da vida, vêm 

sofrendo, devido às ações humanas, um processo acelerado de deterioração das suas 

características físicas, químicas e biológicas. Este processo resultou na atual crise mundial, na 

qual grande parte da água doce do planeta apresenta algum tipo de contaminação, acarretando 

efeitos nocivos para a população em geral e tal preocupação é devido ao fato de tais recursos 

estarem ligados a impactos ambientais.  

A escolha da área de estudo foi realizada através de pesquisas anteriores, onde foi 

observada a necessidade de se trabalhar além da unidade definida pela Lei Federal nº 9.433 de 8 

de janeiro, de 1997, que define “bacias hidrográficas” pela Lei das Águas. Onde surge a 

necessidade de se estabelecer um estudo de caso, diagnóstico da região e propor um 

planejamento ambiental adequado para a realidade do semiárido pernambucano. Nesse ponto de 

vista, o foco foi voltado para o estudo da análise de constelações onde aborda questões como a 

relação social, econômica e ambiental existente da área e sua possíveis relações. Outro foco do 

estudo é a importância do Planejamento Ambiental para qualquer área que venha a ser 

explorada, e a contribuição que a análise de constelação e os indicadores de sustentabilidade, 

pode trazer para garantir a eficácia do planejamento ambiental. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Os seguintes procedimentos metodológicos aplicados, são os seguintes:  

 Levantamento bibliográfico, documental e cartográfico existente sobre o assunto a nível 

nacional e internacional; 

 Coleta dados primários em campo com observações sistemáticas (diretas e indiretas) e 

aplicação de entrevistas semiestruturadas aos principais atores envolvidos para 

identificar os aspectos sócioeconômicos e ambientais das áreas objetos de estudos (uso 

e ocupação do solo, uso das águas, características da população envolvida, e entre 

outros), e registro fotográfico, georreferenciando as informações com uso de GPS; 
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 Identificação dos principais atores envolvidos,  

 Identificação das problemáticas socioambientais ambientais existentes;  

 Aplicação da metodologia de analise de constelações;  

 Participação do fortalecimento do processo de tomada de decisão;   

 Participação da proposição de diretrizes de planejamento ambiental para as áreas 

estudadas e  

 Elaboração de relatórios técnicos. 

A principal fonte de dados sobre a temática vivenciada nas cidades de Ibimirim e 

Petrolândia foi disponibilizados por pesquisadores que possuía publicações anteriores, e a 

grande maioria pertencente ao projeto INNOVATE. Posteriormente foi realizada uma visita a 

campo, no mês de janeiro, para desenvolver observações sistemáticas e detalhadas sobre a 

realidade da região, principais problemáticas, atores envolvidos e suas respectivas interações, 

em seguida, foi realizada uma nova visita ao sertão de Pernambuco a fim de se obter dados mais 

conclusivos para a pesquisa e estudo de caso. 

Uma problemática enfrentada ao longo da pesquisa, foi o baixo índice pluviométrico, 

em contra partida diagnosticado alta taxa de evaporação, sendo um fator determinante para a 

realidade da seca encontrada na região, principalmente no município de Ibimirim, onde é 

abastecido pelo Açude de Poço da Cruz, que encontra-se atualmente com 6% de volume total. 

Já Petrolândia, apesar de também enfrentar longos períodos de estiagem, é irrigado pelo 

reservatório de Itaparica, o que garante melhores condições na situação vizinha, graças a sua 

vazão maior que o Açude de Poço da Cruz. 

3. Resultados e Discussão 

A visita de campo pôde promover a experiência, até então inexistente sobre a realidade 

do sertão de Pernambuco. O que foi anteriormente estudado através de pesquisas bibliográficas 

pôde ser posto em prática, proporcionando a oportunidade de vivenciar as problemáticas das 

áreas em estudo. Primeiramente foi visitado Ibimirim, onde destaca-se como  principais atores 

atuantes o DNOCS e a UNIVALE. Onde é perceptível o nível de descaso com o município. Em 

seguida foi visitado o município de Petrolândia, onde destaca-se como principais atores a 

CODEVASF e a CHESF, vale ressaltar a importância dos colonos e reassentados no processo 

de diagnóstico, avaliou-se que em locais com presença de piscicultura é percebido macrófitas, 

na agricultura ainda há presença de agrotóxicos e consequentemente, solo salinizado, os dois 

últimos pontos refere-se as duas áreas. 

 Destaca-se falta incentivo financeiro, por parte do governo para investir em melhorias 

para a região do sertão de Pernambuco, também foram encontradas lacunas no sistema de 
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educação e saúde, faltam profissionais qualificados, infraestrutura para postos de saúde, e 

subsídios para agricultores e piscicultores. 

E como principal resultado, se deu a elaboração de duas análises de constelações onde 

apresenta o levantamento dos atores envolvidos, a interação dos elementos existentes, como se 

relacionam entre si. Para assim somado aos indicadores, fortalecer o Apoio a Tomada de 

Decisão. 

4. Conclusões 

Obteve-se o estudo da análise e definição dos indicadores de sustentabilidade através de 

estudos bibliográficos referente ao tema. Para utilização desse parâmetro, que antecipa 

informações de um dado fenômeno, apresentam-se em modo de representação quantitativa e/ou 

qualitativa de peculiaridades e atributos de uma realidade específica, de forma a otimizar as 

tomadas de decisão. A identificação dos atores envolvidos é uma etapa fundamental para a 

elaboração de uma análise de constelação e a aplicação dessa metodologia só se faz possível 

quando todos os elementos que se relacionam, de forma direta ou não, e são identificados assim 

como suas relações, essa metodologia traz quatro principais elementos: atores, elementos 

naturais, elementos técnicos e símbolos. Os parâmetros de indicadores de sustentabilidade 

adjunto com a metodologia de análise de constelação são itens fundamentais na construção no 

Planejamento Ambiental e, consequentemente, no Apoio a Tomada de Decisão. Uma vez que os 

indicadores fornecem, de primeira estância, um mecanismo para o monitoramento do progresso 

ambiental atrelado ao levantamento dos elementos que compõe uma análise proporcionando as 

condições ideais para fundamentar tal planejamento ambiental e fortalecer a Tomada de 

Decisão. E os resultados alcançados foram revertidos na publicação de um pôster no evento 

Let’s Talk About Water (LTAW). 
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RESUMO 

A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza um equipamento chamado 

de gama câmara, o qual consiste em detectar e mapear a origem dos raios gamas oriundos da 

administração de radiofármacos no paciente. Para garantir o bom funcionamento do 

equipamento são realizados controles de qualidade em definidos períodos. Com o equipamento 

já instalado é fundamental a realização de testes de aceitação do equipamento, verificando assim 

se todos os parâmetros estão de acordo com o especificado pelo fabricante. Concomitantemente 
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tornando-os testes de referência, sobre os quais estarão baseados os testes de rotina, baseado 

pelas referencias internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e o 

NEMA (National Equipament Manufactures Association), nas aplicações brasileiras previstas 

na norma regulamentadora para os serviços de medicina nuclear. Este trabalho visou a 

realização dos testes de aceitação em um equipamento do tipo SPECT (single photon emission 

computed tomography), da marca Siemens, modelo Symbia E Dual. Os resultados obtidos 

mostram normalidade com os parâmetros fornecidos pelo fabricante, assim adequando um 

parâmetro para comparação com futuros testes de rotina mantendo a satisfatória precisão das 

informações do equipamento. 

Palavras Chaves: controle de qualidade; gama câmara; medicina nuclear; testes de aceitação 

1. Introdução 

A Organização Mundial de Saúde [1] define medicina nuclear como uma especialidade 

que se ocupa do diagnóstico, tratamento e investigação médica mediante o uso de radioisótopos 

como fontes radioativas abertas. Desse modo, a medicina nuclear permite observar o estudo 

fisiológico dos tecidos de forma não invasiva e indolor, sendo considerado um método de alta 

sensibilidade e de baixa exposição de radiação ao paciente, além de detectar anormalidades 

ainda em fase inicial, muito antes do que outros tipos de exames consigam detectá-los [2]. A sua 

prática envolve a administração via oral, endovenosa ou inalatória de uma substância radioativa 

com propriedades de localização específica denominada radiofármaco, que são quantidade de 

material radioativo associado à químicos [3].  

A qualidade da imagem é imprescindível para a obtenção de um laudo médico 

fidedigno. Por isso, é importante garantir que todo o processo, desde o preparo do paciente até a 

aquisição e processamento das imagens, seja realizado dentro dos padrões estabelecidos, pois 

qualquer falha em uma dessas etapas pode levar a um erro de diagnóstico e possível erro no 

tratamento. Faz-se necessário então a criação de um programa de controle de qualidade que 

garanta o padrão das imagens adquiridas, assegurando ao paciente qualidade e segurança ao 

realizar e receber o diagnóstico do exame. Uma das partes desse programa é assegurar o correto 

funcionamento da gama câmara bem como as condições das imagens cintilográficas produzidas 

por meio de testes, esses testes podem ser classificados em testes de aceitação ou testes de 

rotina. Testes de aceitação são realizados antes da máquina entrar em operação ou depois da 

realização de qualquer reparo, já os testes de rotina são realizados periodicamente a fim de 

garantir a qualidade do procedimento ao longo do tempo.  

2. Materiais e Métodos 
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Os testes de aceitação foram realizados em uma gama câmara do tipo SPECT (Single 

Photon Emission Computed Tomography) da marca Siemens, modelo Symbia E Dual, 

recentemente instalada no Centro de Medicina Nuclear de Pernambuco.  A mesma é dotada de 

um sistema de duas cabeças detectoras que podem ser dispostas em ângulos de 76°, 90° ou 

180°. Foram realizados 24 testes ao total e os protocolos dos testes estão baseados no TECDOC 

6.01 de 1991 da IAEA [4]. Os testes realizados são: 

 Inspeção Visual da Integridade Física do Sistema 

 Teste de Radiação de Fundo da Sala de Exame 

 Uniformidade Intrínseca 

 Teste de Centralização e Largura da Janela Energética para cada Radionuclídeo 

 Uniformidade Extrínseca 

 Uniformidade Intrínseca com Janelas Energéticas Assimétricas 

 Uniformidade Intrínseca de campo diferencial e integral para alta densidade de 

contagem 

 Velocidade da Mesa de Exames do Equipamento na Varredura de Corpo Total:  

 Uniformidade intrínseca para nuclídeos diferentes de 
 99m

Tc 

 Resolução e Linearidade espacial intrínsecas:  

 Resolução e Linearidade espacial planar extrínsecas:  

 Centro de rotação da câmara SPECT 

 Sensibilidade Plana ou Tomográfica 

 Taxa máxima de contagem  

 Teste de tamanho do pixel 

 Verificação da blindagem do sistema de detecção 

 Corregistro espacial de imagens para fontes multi-energeticas 

 Resolução energética 

 Resolução especial para fontes multi- energéticas 

 Desempenho geral da câmara SPECT:  

 Verificação do funcionamento do Sistema computacional e dos periféricos 

 Verificação da marcação do tempo pelo computador em estudos dinâmicos  

 Verificação da aquisição sincronizada com sinais fisiológicos 

 Verificação dos defeitos na angulação dos furos de todos os colimadores 

 

3. Resultados e Discussão 
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Os resultados obtidos em todos os testes efetuados na gama câmara em questão 

mostram normalidade com os parâmetros pré-estabelecidos no manual do fabricante bem como 

estão dentro das exigências da Agência Internacional de Energia Atômica e da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Dessa forma, os testes realizados adequaram um 

parâmetro para comparação com os futuros testes de rotina mantendo, assim, a satisfatória 

precisão das informações do equipamento.  

Baseado nos resultados encontrados entende-se que a gama câmara da marca Siemens 

modelo Symbia E Dual instalada no Centro de Medicinar Nuclear de Pernambuco, está apta 

para o funcionamento. 

4. Conclusão 

Os resultados dos controles de qualidade podem ser satisfatórios ou não por isso é 

necessário que os testes de aceitação sejam realizados logo após a instalação da máquina para 

assegurar que se algum dano for encontrado o fabricante será notificado ou posteriormente a 

algum reparo do equipamento, certificando que o mesmo volte a funcionar dentro dos limites 

pré-estabelecidos. 
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RESUMO 

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento sustentável do Mercado Público 

de Casa Amarela, na área de gestão dos resíduos sólidos, o presente estudo identificou a atual 

situação do gerenciamento dos resíduos produzidos no mercado e os atores envolvidos neste 

processo. Para isso realizou-se um levantamento dos aspectos legais, no âmbito federal, estadual 

e local, sobre os principais temas envolvidos, assim como, um diagnóstico qualitativo dos 

resíduos que serviram de base às ações de sensibilização e mobilização dos permissionários, 

consumidores e feirantes no Mercado Público de Casa Amarela localizado na Região 

Metropolitana do Recife. Um questionário semiestruturado abordando dentre outro aspectos, os 

ambientais relacionados ao gerenciamento dos resíduos sólidos foi aplicado aos autores 

envolvidos, servindo de subsídio para a obtenção dos dados primários assim como os registros 

fotográficos e entrevistas também compuseram esta metodologia. A partir destes dados 

juntamente com os aspectos legais houve a possibilidade de compreender o cenário do 

gerenciamento dos resíduos sólidos do Mercado de Casa Amarela e elaborar ações de 

sensibilização dos atores envolvidos. Os aspectos legais encontrados através de pesquisa nos 

meios eletrônicos e acervo literário foram confrontados com a realidade encontrada no mercado 

deixando nítida a necessidade de melhoria tanto nas estruturas físicas quanto no de funcionários. 

Assim como dar continuidade com as parcerias com institutos de educação superior que 

promovam ações de educação visando a sensibilização em vista da sustentabilidade. 

Palavras–chave: Aspectos Legais; Educação ambiental; Mercado Públicos; Resíduos Sólidos; 

Sustentabilidade 

1. Introdução 

Segundo Sachs (1993), a sustentabilidade é representada por cinco dimensões, a saber, a 

dimensão social, a econômica, a ecológica, a espacial e a cultural. O presente estudo considerou 

tais dimensões como base conceitual no entendimento do termo em questão. De acordo com 

Reigota (1994, p.78), a partir do Relatório Brundtland em 1987 difundiu-se como 

desenvolvimento sustentável o conceito: “aquele que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.”. 
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Levando em consideração os autores acima citados e com o objetivo de contribuir com a 

sustentabilidade socioambiental do Mercado de Casa Amarela-Recife/PE, na área de Gestão de 

resíduos sólidos conforme proposta do projeto – Ação Interdisciplinar para a Sustentabilidade 

Socioambiental de Mercados Públicos da região metropolitana de Recife, este plano de trabalho 

copilou informações no intuito de ser suporte para: a conclusão do projeto interdisciplinar; a 

tomada de decisão dos gestores do mercado; o processo de sensibilização socioambiental dos 

permissionários, feirantes e consumidores, ou seja, os atores deste processo; no que diz respeito 

à produção, condicionamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos do 

Mercado de Casa Amarela. Entre os dezenove instrumentos da Lei 12.305 de agosto de 2010 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a educação ambiental apresenta-se 

como um dos mais importantes entre eles no processo de fortalecimento da sensibilidade 

socioambiental na população. Através dela pode-se melhor se propagar e alcançar os princípios 

e objetivos da PNRS. 

Sobre a educação ambiental temos a Lei 9.795, de 27 de Abril de 1999, que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), definindo a educação ambiental como o 

processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

Enquanto respaldo legal que fundamente a ação no mercado para alcançar os objetivos 

deste plano de trabalho encontramos na constituição brasileira em seu Art. 225 a garantia do 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

No âmbito estadual temos a Lei 13.047, de 26 de junho de 2006 que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da implantação da coleta seletiva de lixo nos condomínios residenciais e 

comerciais, nos estabelecimentos comerciais e industriais e órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências. Assim como a Lei 

14. 236, de 13 de dezembro de 2010 que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e 

dá outras providências. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O questionário aplicado foi semiestruturado elaborado juntamente com o grupo 

interdisciplinar focando a obtenção de vários aspectos das atividades do mercado, inclusive a 

atual situação dos resíduos sólidos. Também entre as diversas visitas feitas no mercado, foram 

obtidas informações por meio de diálogo com os comerciantes e consumidores, assim como por 

registro fotográfico. 
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O levantamento dos aspectos legais foi realizado numa dinâmica composta por pesquisa 

literária em acervo bibliotecário e mídias eletrônicas das leis referentes a resíduos sólidos no 

âmbito federal, estadual e Municipal. 

A elaboração das oficinas se deu juntamente com o grupo interdisciplinar, nas reuniões 

semanais, a partir dos objetivos de cada plano de trabalho que compõem o Projeto 

interdisciplinar maior. No período entre dezembro 2014 a junho de 2015 foram concretizadas as 

oficinas em conjunto com os integrantes do grupo numa dinâmica de corresponsabilidade e 

cooperação mútua. Nas oficinas foram abordadas diversas áreas de conhecimentos de forma 

interdisciplinar apresentando aos feirantes e interessados temas como: Plantas medicinais, 

compostagem, movimento Armorial, Política dos 5R’s, técnicas de reutilização de material 

descartáveis dentre outros. 

3. Resultados e Discussão 

Analisando os dados obtidos durante a pesquisa, mais especificamente, o questionário 

aplicado no mercado e confrontando-o com as leis relacionadas com o tema aqui abordado, 

apresentaremos um pouco da realidade atual do gerenciamento dos resíduos do Mercado de 

Casa Amarela e seus autores. 

No diz respeito ao principal tipo de resíduo sólido produzido no mercado os orgânico 

representam 86,5% e são proveniente das atividades dos feirantes. Frutas, verduras, flores, todos 

os produtos que se tornaram impróprios para a comercialização. Os outros 13,5% são compostos 

de embalagens plásticas, caixa de papelão, pilhas e outro materiais advindos dos seguimentos 

comerciais contidos no mercado. 

O Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos prevê unidades de tratamento de resíduos 

sólidos orgânicos para atender a demanda de resíduos provenientes de mercados públicos de 

toda região metropolitana, porém este plano ainda se encontra apenas no papel. Durante a 

pesquisa foi ouve dificuldade em encontrar informações sobre tal plano. 

Os registro fotográficos efetuados no mercado confirmam os dados coletados tanto no 

que diz respeito a capacidade  de suporte do contêiner, quanto a qualidade dos resíduos 

descartados. Também percebe-se vários fatores  que colaboram com a má utilização deste 

espaço. Um deles é a proximidade com um estabelecimento do seguimento de suprimento e 

venda de animais de pequeno porte (caprinos, roedores, aves). Os animais são mantidos dentro 

do estabelecimento até ser vendido. Seu manejo, durante o tempo de permanência dentro do 

estabelecimento, traz consigo algumas implicações, uma delas é o cheiro forte proveniente das 

fezes, urina e dos próprios animais. 

A constituição brasileira sem seu artigo 255 ressalta que equilíbrio ambiental também é 

de responsabilidade da coletividade conjuntamente com o poder público. Assim como está 
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previsto a educação ambiental como instrumento da PNRS e está é regida pela PNEA que prevê 

a educação em todos os níveis seja ela formal ou não formal. 

4. Conclusões 

Durante o estudos se observou a necessidade da ação dos gestores do mercado em 

proporcionar uma maior organização no espaço de disposição dos resíduos, o contêiner, assim 

como de providenciar um funcionário que permaneça zelando pelo local e sedo permanente 

sensibilizador e educador no local. A parceria com instituições de ensino superior é vista como 

positiva pela população e deve continuar, sedo mais um instrumento de sensibilização. 

O que cabe ao poder público é implementar o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos 

que prevê mecanismos apropriados de tratamento dos resíduos orgânicos provindos dos 

mercados públicos. Tronar cada vez mais eficiente a coleta dos resíduos aplicando instrumentos 

da PNRS. A coletividade deve entender sua importância no processo de gerenciamento dos 

resíduos e a cada dia assumir posturas que favoreça a sustentabilidade do ambiente no qual esta 

inserido. 
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RESUMO 

Em nosso plano de trabalho, partimos do pressuposto de que há uma tendência, nos 

cursos de formação de professores, particularmente as licenciaturas, a predominar os 

conhecimentos de área, bem como a formação pedagógica aproximar-se do ideário do “aprender 

a aprender”. Desse modo, definimos como objetivo identificar e analisar a concepção de “ser 

professor”, que o estudante concluinte formulou, a partir dos processos formativos 

desenvolvidos ao longo do curso de licenciatura em geografia e licenciatura em química do 

IFPE. Desenvolvemos a pesquisa com os licenciandos concluintes destes cursos, através da 

aplicação de uma entrevista semiestruturada. A partir do marco teórico da pedagogia histórico-

crítica, como referencial de análises, percebe-se que esses cursos têm desenvolvido estratégias 

de formação, que buscando aliar formação específica com formação pedagógica, tem 

possibilitado a formação do futuro professor, em suas respetivas áreas do conhecimento. 

Entretanto, há uma tendência a dar ênfase aos conteúdos de área, em detrimento da formação 
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pedagógica, o que pode suscitar um viés bacharelesco, na concepção e nas práticas curriculares 

desenvolvidas, em ambos os cursos. Ao mesmo tempo, o que surge como novo é que as 

atividades de estágio supervisionado podem sugerir uma reorientação, nas práticas de formação 

docente de ambos os cursos. 

Palavras-chave: currículo; formação de professores; práticas pedagógicas 

1. Introdução 

Na qualidade de prática social, os processos formativos estão mediados pelas relações 

que os homens estabelecem entre si, para garantir a produção e a reprodução de sua existência. 

A educação como fenômeno intrínseco à existência humana tem se apresentado, nas sociedades 

contemporâneas, como condição necessária à socialização dos sujeitos, bem como indispensável 

para a reprodução do gênero humano, com base na compreensão de que o homem, como sujeito 

criador de cultura, lega às gerações futuras, todo um patrimônio material/imaterial, constituído 

com base nas atividades educativas e formadoras, de caráter  sistemática e intencional, 

desenvolvida no âmbito da escola. No que tange à formação de professores, as pesquisas 

produzidas ao longo do tempo (GATTI, 2009); (DUARTE NETO, 2013), têm indicado que o 

impasse da formação de professores, parece coincidir com o da condição humana em geral, 

neste momento histórico. É possível perceber nessa dimensão da existência, uma contradição 

insolúvel, nos marcos da sociedade atual, entre a formação necessária, destinada a atender às 

demandas de universalidade do ser social e aquelas definidas como prioritárias ao atendimento 

das finalidades imediatas e parciais. Assim, nos interessou investigar, com base nos processos 

formativos ocorridos nos cursos de formação de professores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), qual a concepção de “ser professor” que o 

estudante concluinte formulou, em decorrência de seu processo de formação. Deste modo, 

elaboramos algumas questões que julgamos importante, como norteadoras de nossas 

formulações teóricas e de orientação à construção das estratégias de coleta de informações. 

Questões, como: Que ideologias estão subjacentes à formação e a prática do professor? Que 

anseios, que expectativas e preocupações imediatas e particulares têm os professores com 

relação a sua prática – (profissão)? Que transformação os estudantes do curso de licenciatura 

(geografia e química) sofrem quando saem do IFPE para  atuar como professores? Que 

características (perfil) tem o aluno (futuro professor) ao sair do IFPE? Estas e outras questões, 

quando desenvolvidas com base no referencial teórico da pedagogia histórico-crítica, nos 

possibilitaram construir algumas inferências, que nos processos de inserção no campo das 

discussão acadêmico-cientìficas, podem contrbuir para um repensar das práticas curriculares 

que estruturam e orientam os processo formativos dos cursos de licenciatura no IFPE. 
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2. Materiais e Métodos  

Com relação aos elementos procedimentais de pesquisa, definimos como campo O 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), especificamente o 

Curso de Licenciatura em Geografia – Campus Recife e o Curso de Licenciatura em Química – 

Campus Vitória de Santo Antão. Os sujeitos da pesquisa constituíram-se dos estudantes 

concluintes destes cursos, que vivenciaram ao menos 75% da integralização do matriz 

curricular. No que tange ao processo de coleta de informações esta ocorrreu a partir da 

elaboração e aplicação de uma entrevista semi-estruturada com três estudantes de cada curso. As 

entrevistas foram elaboradas de modo a constituir-se em três categorias/blocos, que são eles, o 

ser professor, currículo e formação, formação e prática profissional, sendo assim, através 

das entrevistas procurou-se compreender como estes estudantes foram formados, (e as 

concepções que tanto eles quanto o curso possui), a importância do currículo na formulação 

dessa concepção e a contribuição do estágio para a formação professional. As entrevistas, 

agrupadas, compuseram o que denominamos de unidades de registro, onde foram sendo 

organizadas, de modo que as repostas de cada estudante, sobre cada pergunta, constituissem os 

blocos, para que desse modo, pudesse ser feita as análises. 

3. Resultados e Discussão 

Com esse procedimento de análises, acima descrito, observamos achados interessantes 

referentes aos processos de formação docente, desenvolvidas com base no currículo e nas 

práticas de formação profissional, das licenciaturas, objeto de pesquisa. Nas entrevistas feitas 

com as estudantes de licenciatura em química, no bloco/categoria ser professor, destacou-se a 

formação do professor focada na vocação. A respeito da tarefa essencial do professor, enfatizou-

se que o papel deste profissional é formar cidadãos, deste modo o papel principal da escola que 

é a socialização do conhecimento sistematizado, conhecimento desenvolvido pela humanidade, 

fica colocado de lado, Ao ser indagado como seriam trabalhados os conteúdos, na educação 

básica, falou-se da química experimental e do cotidiano do aluno, e que a química se aprende 

até quando se trata um peixe. Fica claro aqui,  um pouco da concepção do “aprender a aprender” 

(DUARTE, 2007) 

Os estudantes da licenciatura em geografia quando questionados sobre o que é 

necessário para ser professor, responderam que o principal é gostar/amar a profissão. Quando a 

questão passou para qual seria a tarefa essencial do professor da educação básica, foi abordado 

que seria que os conteúdos servissem para o aluno usar no seu dia a dia, para refletir sua 

realidade. Outro licenciando afirmou que independente da matéria deveria se formar o cidadão. 

Não é que essas questões não sejam importantes, porém, o aprendizado dos conteúdos em 
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nenhum momento foi citado, a não ser se este servisse a realidade do aluno. Há aqui, uma 

tendência à concepção subjetiva do conhecimento. Indagados como pretendiam trabalhar os 

conteúdos de geografia, foram unânimes em afirmar que seria “trazendo a realidade do aluno”, o 

que seria observamos ser uma abordagem pedagógica bastante complicada, por que desenvolver 

uma aula a cerca da realidade de cada aluno, observa-se umm equívoco quando prioriza esta 

“realidade”, em detrimento da realidade social do estudante.   

4. Conclusões 

A nossa pesquisa possibilitou compreender as práticas de formação desenvolvidas, nos 

cursos de licenciatura em química e licenciatura em geografia. Tendo como objeto de estudo o 

“ser professor” dos futuros licenciandos, podemos observar, a partir da coleta e análises das 

informações, fornecidas pelos sujeitos/licenciando, que esses cursos têm desenvolvido 

estratégias de formação, que buscando aliar formação específica com formação pedagógica e 

tem possibilitado a formação do futuro professor, em suas respetivas áreas do conhecimento. 

Observa-se, entretanto, que há uma tendência a dar ênfase aos conteúdos de área (geografia e 

química), em detrimento da formação pedagógica, o que pode suscitar um viés bacharelesco, na 

concepção e nas práticas curriculares desenvolvidas, em ambos os cursos. Somos da opinião de 

que a ausência de uma tradição na formação de professores, no âmbito dos IFs, pode contribuir 

com um viés relativamente bacharelesco dessas formações, além da cultura arraigada nessas 

instituições, que durante décadas vem trabalhando com educação profissional, o que sugere uma 

atenção aos conteúdos da área, com um viés tecnicista bastante acentuado. Os licenciandos 

destacam o estágio supervisionado como importante momento da formação acadêmico-

profissional, em que inseridos nas atividades escolares, estabelecem um diálogo com a realidade 

em que irão atuar, como futuros professores.  
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RESUMO 

Diante da crise de abastecimento de água potável e os consequentes problemas por ela 

gerados, as novas tecnologias sustentáveis que amenizem a falta de recursos hídricos devem ser 

aplicadas incentivando a pesquisa entre jovens e difundindo sua utilização nas comunidades. 

Portanto, afim de agregar a agenda ambiental no IFPE foi introduzido a ideia de reuso de águas 

pluviais, para avaliar tecnicamente a implantação do sistema, o estudo concentrou em um dos 

blocos da instituição. Como um dos custos mais altos para implantação do sistema provém do 

reservatório, é necessário justificar a utilização do método de dimensionamento mais adequado, 

para isto, o trabalho foi desenvolvido comparando os métodos clássicos da norma NBR 15527–

2007 Água de chuva- Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis 

com os do programa computacional Netuno desenvolvido em SC - 2004. Para aplicação dos 

métodos, foi necessário definir os dados de entrada com base nas revisões bibliográficas, 

entrevistas com usuários, visitas no local de aplicação e nas informações fornecidas pelo setor 

administrativo da instituição.  Os resultados pelos métodos clássicos foram exorbitantes em 

relação aos do Netuno e portanto escolheu este que apresentou entre os resultado o volume do 

reservatório de 10.500 litros com 26,63% de economia de água potável. Em comparação com 

outros estudo que tiveram menos discrepância dos resultado, observamos que a demanda de 

água pluvial em estudo é excessivo, assim, concluiu que os métodos clássicos apresentados pela 

norma NBR 15527–2007 são mais indicados para demandas pluviais menores.  

Palavras–chave: ÁGUA; CHUVA DIMENSIONAMENTO; RESERVATÓRIO; REUSO 

1. Introdução 

Segundo as Organizações das Nações Unidas – ONU (2015), 768 milhões de pessoas 

não tem acesso à água tratada, 1,3 bilhão não tem acesso à energia e prevê que em 2030 a 

população global vai necessitar de 35% a mais de alimento e 40% a mais de água e 50% a mais 

de energia. A ONU também alerta que a água pode levar conflitos entre comunidades e nações. 
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José Grasiano da Silva, diretor geral da agência da ONU para agricultura e segurança alimentar 

(FAO) afirmou que a crise hídrica que o Brasil enfrenta põe em risco não só o abastecimento de 

suas cidades, mas também a oferta de alimentos de mercado no país. 

 Portanto, esta realidade requer medidas radicais de incentivo a uso de tecnologia que 

amenizam o impacto da falta de recursos hídricos no mundo. E a reutilização de águas pluviais é 

então uma das medidas que devem ser estudadas e desenvolvidas, que além de preservar os 

recursos hídricos, minimizam as enchentes causadas pela impermeabilização do solo e os efeitos 

da urbanização.  

A utilização de tecnologias que objetivam a preservação do meio ambiente em 

instituições de ensino, colégios e universidades, promove a disseminação da utilização destas 

inovações, o interesse dos estudantes e consequentemente o conhecimento da comunidade local. 

Estes ambientes também apresenta como vantagem no estudo apresentado, a estrutura física 

com grandes áreas de cobertas favorecendo a captação das águas pluviais 

Contudo para a instalação do projeto de reutilização de águas pluviais é necessário um 

estudo prévio afim de garantir a viabilidade técnica e a eficiência dos usos que serão destinados. 

Alguns dos fatores que inviabilizam o projeto é a área de captação, o regime pluviométrico, a 

demanda de utilização, e, principalmente, o dimensionamento do reservatório por ser um os dos 

itens mais caros para implantação.  

A maioria os métodos utilizados para o dimensionamento de reservatório para reuso de 

águas de chuva no Brasil, estão os descritos na norma da ABNT - NBR 15527 – 2007 – Água 

de chuva- Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Além destes 

métodos, há sistemas computacionais que simulam a modelagem adequada do sistema, levando 

em consideração uma combinação de variáveis que nem sempre são correlacionadas nos 

métodos da norma.  

O programas computacional Netuno é um desses softwares, foi desenvolvido em 2004 

no Laboratório de Eficiência Energética da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E 

tem como objetivo de determinar, através dos dados de entrada fornecidos pelos usuários, o 

potencial de economia de água potável em função da capacidade do reservatório, além de 

estimar custos e economias envolvidas no sistema. 

Dessa maneira, apresentamos a proposta do estudo de caso no Instituto Federal de 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE) afim avaliar a viabilidade técnica e econômica da 

implantação do sistema de aproveitamento de águas pluviais, para fins não potáveis, em uma 

edificação em específico, o bloco F do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE).  
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 Para comparação entre os métodos de dimensionamento do reservatório de água pluvial 

que atenda ao consumo de água no bloco F do IFPE, é necessário definir os dados de entrada e 

aplicar aos métodos desejado. No estudo de caso foi empregado o programa Netuno e os 

métodos descritos na norma da ABNT - NBR 15527 – 2007. 

2. Materiais e Métodos: 

Primeiramente Foi necessário levantar os dados de entrada para aplicação em todos os 

procedimentos, os registros pluviométricos da região foram coletados através do site do Instituto 

Nacional de Meteorologia (IMNET). A área de captação do telhado foi obtida pelo projeto de 

arquitetura, junto ao setor administrativo da instituição. Uma visita na coberta foi realizada a 

fim de determinar o coeficiente de escoamento superficial através do material das telhas, 

analisar as condições das telhas, as possibilidades de captação e a viabilidade do sistema.   

O levantamento da população que frequenta o bloco foi obtido com as coordenações de 

dos cursos que frequentam o Prédio. A determinação do consumo total de água para a população 

foi determinada através da tabela de consumo predial média diária indicada pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e multiplicada pela população.  

E para a determinação da demanda de água total para fins não potáveis foi executada 

uma entrevista para determinar frequência do uso de bacias e mictórios por dia para os 

diferentes tipos de frequentadores (alunos, professores e funcionários). Para que a quantidade de 

amostra necessária fosse significativa para o estudo, utilizou-se o método de Marinoski (2008) 

apud Barbetta (2003). 

Percentual de demanda total a ser suprida por água pluvial calculada através do 

consumo anual de água potável por água pluvial consumida. Levando, em consideração 23 dias 

úteis e dois meses de recesso escolar durante o ano.  Todos estes dados de entrada foram 

utilizados nos métodos descritos pela norma NBR 15527 – 2007, como no programa Netuno 

versão 4.0 para calcular o volume ideal do reservatório de acumulação de água pluvial.  Os 

resultados dos diferentes métodos foram confrontados para constatar e validar o melhor 

resultado obtido diante dos diversos fatores do local. 

3. Resultados e Discussão 

Entre os dados de entrada necessários para aplicação dos métodos estão os registros 

pluviométricos, descarte inicial, área de captação, levantamento da população, consumo de água 

para fins não potáveis, demanda total de água potável, percentual de demanda de água potável a 

ser substituída por água pluvial e coeficiente de runoff. Estes dados estão agrupado na Tabela 1 

a seguir: 

Tabela 1 – dados de entrada para aplicação dos métodos 
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Dados de entrada  Valores 

Precipitação média anual da região (mm) 2.326,00 

Descarte inicial (mm) 1,00 

A área de captação (m²) 1.301,67 

População que frequenta o bloco  2.224,00 

O consumo para fins não potáveis em meses com aula (L/mês) 734.235,45 

O consumo para fins não potáveis em meses de recesso (janeiro e julho) (L/mês)  38.670,67 

O consumo para fins não potáveis anual (L/ano) 7.419.695,87 

O consumo para fins potáveis em meses com aula (L/mês) 2.557.600,00 

O consumo para fins potáveis em meses de recesso (janeiro e julho) (L/mês)  150.650,00 

O consumo para fins potáveis anual (L/ano) 25.877.300,00 

Percentual de água pluvial a ser suprida por água potável (%) 28,67 

Coeficiente de escoamento superficial - Runoff  0,80 

Após o preenchimento de todos os dados coletados os resultados do dimensionamento 

dos reservatórios de água pluvial foram calculados por cada método e está organizado na Tabela 

2. 

Tabela 2 – Resultados dos reservatórios em diferentes métodos 

Métodos de dimensionamento  Volume do reservatório (L) 

Software Netuno 10.500 

Rippl 5.056.000,99 

Simulação 5.500.000,00 

Azevedo Neto 87.491,14 

Prático Alemão 147.043,93 

Prático Inglês 153.170,80 

Prático Australiano 2.418.021.000,82 

Como houve uma discrepância entre os métodos descritos na norma, o método 

selecionado para a aplicação foi a do software Netuno e alédo resultado do volume do 

reservatório, o programa disponibiliza outros resultados como: potencial de utilização de água 

pluvial de 26,63%, o volume consumido de água pluvial de 746,31 litros/dia, o volume 

consumido de água potável de 2.056,43 litros/dia, o volume extravasado de 6.145,85 Litros/dia, 

a demanda pluvial atendida completamente de 92,13%, parcialmente de 1,52 % e não atendida 

de 6,34%.  

4. Conclusões 

Os resultados obtidos demonstrou que os métodos descritos na norma NBR 15527 – 

2007, apresentou volumes exorbitantes e incabíveis quando comparado com a utilização do 

programa Netuno. Como em bibliografias anteriores em que a disparidade dos resultados não 
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foram tão grosseiros, o consumo de águas pluviais não chegavam até 50 m³, e no presente 

estudo o consumo necessário foi de 734,23 m³, conclui que os método clássicos apresentados 

por norma são mais indicados para casos de demanda baixas de água pluvial. 

A utilização de águas pluviais neste trabalho limitou-se em equipamentos sanitários 

como bacias sanitárias e mictórios, pela restrição do estudo de caso do bloco F, por se tratar de 

um bloco é impossível separa a demanda diária para outras atividades. Porém esse tipo de reuso 

abrange outros tipos de utilização como limpeza em geral e irrigação de jardins. Este trabalho, 

portanto funciona como estudo modelo que comprova a viabilidade técnica para abranger a 

implantação de reuso de água em todo IFPE.  
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RESUMO 

O reservatório do Jucazinho, localizado na bacia do Capibaribe, é o responsável pelo 

abastecimento de aproximadamente 800 mil habitantes no Agreste pernambucano. Há grande 

deterioração da qualidade da água desse manancial devido a eutrofização e salinidade presentes 

nas águas do reservatório, causando impactos ambientais e socioeconômicos, podendo até 

modificar etapas e processos nas estações de tratamento de água. Diante desses problemas, cada 

vez mais, elevam-se os custos de operação dessas estações com a compra de insumos para 

tornar a água potável, dentro do que estabelece a legislação. Nesse contexto, o presente trabalho 

avaliará a variação dos custos operacionais com o tratamento de água nas ETAs em função da 

qualidade da água captada do Jucazinho. Dentre as atividades realizadas, incluem-se a obtenção 

e análise dos dados de qualidade de água e de custos operacionais com o tratamento, cálculo do 

Índice de Qualidade de Água e do Índice de Estado Trófico e implementação de um banco de 

dados espacial. Como resultado observou-se as ETAs que apresentam maior consumo de 

produtos químicos. Conclui-se que só com o monitoramento constante é possível definir as 

melhores técnicas de tratamento da água para que não haja custos desnecessários e dispêndio de 

tempo.  

Palavras–chave: ETAs; Insumos; Reservatório Jucazinho; Tratamento de água 

1. Introdução 

O reservatório do Jucazinho é responsável por abastecer aproximadamente 800 mil 

habitantes na região do Agreste de Pernambuco. A deterioração da qualidade da água desse 

manancial devido a eutrofização e salinidade, preocupa os órgãos gestores e a Companhia 

Pernambucana de Saneamento- COMPESA. 
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Um estudo da variação sazonal da qualidade da água do Jucazinho mostrou que o 

reservatório estava eutrófico durante todo ano de 2008 (PORTELLA & ALBUQUERQUE, 

2009). Recentemente, Barbosa e Cirilo (2012) apresentaram resultados de uma avaliação do 

nível de trofia do reservatório Jucazinho, mostrando que o nível trófico do manancial passou de 

mesotrófico, em 2005, para supereutrófico em 2011. Há excesso de concentração de nutrientes 

no Jucazinho, sendo assim, existe  maior dispêndio de tempo e recursos financeiros demandados 

para se adequar uma água com elevada concentração de algas e alto nível trófico, aos padrões 

exigidos pela legislação, e assim evitar danos à saúde da população (ALMEIDA et al., 2006). 

Da mesma forma, a salinidade constitui fator importante para a qualidade da água em 

Jucazinho. A causa de salinidade desse reservatório vai além das características das unidades de 

solos, encontram-se nessa região também industrias de confecção que são responsáveis por 

lançar os efluentes industriais (ALMEIDA, 2008), sem o tratamento adequado, apesar da 

existência do sistema de tratamento.  

Todos esses problemas existentes na água captada no Jucazinho elevam os custos com a 

compra de insumos para tornar a água potável, dentro do que estabelece a legislação, através da 

Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde.  

2. Materiais e Métodos  

Das metodologias empregadas para desenvolvimento da pesquisa incluem-se a obtenção 

e análise dos dados de qualidade de água e de custos operacionais com o tratamento, nesta etapa 

foram levantados dados a respeito da qualidade de água do reservatório Jucazinho, separados e 

organizados em planilhas do Microsoft Excel. Esses dados foram cedidos pela Agência 

Pernambucana de Águas e Clima - APAC, Companhia Pernambucana de Saneamento - 

COMPESA e Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos - CPRH. Através desses dados 

foram realizados cálculos de índices, a saber: Índice de Qualidade de Água- IQA e o Índice De 

Estado Trófico- IET.  

Uma outra etapa foi a implementação de um banco de dados espacial, que foi 

organizado com ajuda de um Sistema de Informações Geográficas- SIG, contendo informações 

relativas à cada Estação de Tratamento do Sistema Adutor Jucazinho, através do uso do 

software ArcGis 10.1, disponível no Laboratório de Geotecnologias do IFPE- Campus Recife  

3. Resultados e Discussão 

Através da organização dos dados de insumos utilizados nas ETAs e de qualidade de 

água do reservatório Jucazinho, percebeu-se que a qualidade da água indicada pelo IQA 

manteve-se boa de 2009 até 2014 e que o IET manteve-se constante no nível supereutrófico de 

2009 até 2013, passando para eutrófico em 2014. 
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Foram obtidos junto à COMPESA dados mensais de consumo de cloro e sulfato em 

todas as ETAs que compõem o sistema adutor Jucazinho apenas para o ano de 2014. Observa-se 

que a estação de tratamento que mais gasta com o consumo sulfato é a ETA Caruaru/Salgado, 

esse fato é perceptível quando é feita a correlação entre o volume tratado e o consumo de sulfato 

obtendo 0,068 kg/m³, o maior valor entre as demais, sendo assim também com a relação 

consumo/custo 0,05 R$/m³ a maior entre as outras ETAs, mesmo não sendo a  que trata uma 

vazão maior em comparação com as outras estações de tratamento. Esse fato se dá porque a 

ETA Caruaru/Salgado é do tipo convencional, logo tem mais etapas no tratamento e o 

consequente maior consumo do sulfato. 

Já em relação ao consumo do cloro, a ETA que mais utiliza esse insumo e a que tem o 

maior custo com a compra desse produto químico é a Ameixas com 0,036 kg/m³ e 0,223 R$/m³ 

respectivamente. Mesmo sendo a ETA que possui menor vazão tratada, ela não usa o cloro 

convencional e sim o dicloro uma versão mais forte e mais cara. Tanto o uso do dicloro quanto 

o fato de ser a ETA que mais utiliza o cloro é consequência de uma falha no sistema de 

distribuição dessa ETA e, por isso, esse insumo é colocado numa maior frequência em relação 

as demais. 

Em relação ao banco de dados espacial, utilizou-se coordenadas geográficas de cada 

ETA, e através delas foi possível espacializá-las no ArcGis, juntamente com uma tabela de 

informações pra cada estação de tratamento respectivamente, contendo latitude, longitude, 

nome, municípios abastecidos e produtos químicos utilizados no tratamento, conforme mostra a 

figura 1. 

Figura 1- Banco de dados espacial do sistema Jucazinho. Fonte: Guimarães, 2015. 
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4. Conclusões 

Para a análise dos dados de qualidade de água e a correlação com os custos operacionais 

do sistema adutor Jucazinho foi de extrema importância os dados cedidos pela COMPESA e 

CPRH/APAC. Com a implementação de um SIG para o sistema adutor Jucazinho, a análise da 

localização das ETAs foi facilitada e possibilitou, assim, a apresentação de diversos mapas 

temáticos. 

O monitoramento da qualidade da água é um instrumento de gestão dos recursos 

hídricos que visa obter o controle e conhecimento dos parâmetros de um manancial para que 

obtenham técnicas que auxiliem no tratamento sem haver custos desnecessários e que deixem 

essa água em conformidade com a legislação. Quanto aos custos operacionais no tratamento da 

água do Jucazinho, é notório que quanto pior for sua qualidade da água bruta, maiores serão os 

custos com o seu tratamento, ou seja, custos na compra de insumos, como cloro e sulfato. 

A relação entre a qualidade da água encontrada no Jucazinho com os custos no  seu 

tratamento deixa claro a importância do monitoramento do corpo hídrico pertencente a  esse 

sistema , pois traz maior eficácia para quem realiza o tratamento, como também trazer essas 

informações a população beneficiada. 
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RESUMO 

Na corrida pelo progresso das cidades, as questões ambientais são, muitas vezes, 

deixadas em segundo plano. No Brasil, percebe-se de forma muito clara os problemas tanto de 

disponibilidade, quanto de qualidade hídrica, seja nos centros urbanos e também no meio rural. 

Assim, a gestão dos recursos hídricos é um fator importante a ser discutido e que merece ganhar 

mais relevância nos debates. A partir desta problemática, a utilização dos indicadores de 

sustentabilidade surge como ferramenta associada ao monitoramento do desenvolvimento 

sustentável e processo decisório. Adotou-se a bacia hidrográfica do Capibaribe com o objetivo 

de estudar a vulnerabilidade e resiliência na bacia, por meio da aplicação dos indicadores de 

sustentabilidade. Utilizou-se a metodologia proposta por Campos; Ribeiro & Vieira (2013), 
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aplicando o Indicador de Desempenho do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(IGRH) e seus respectivos índices. A partir dos resultados obtidos, constatou-se que o ICBH 

enquadrou-se em grau ‘’ ALTO’’, o IO em grau ‘’MÉDIO’’ e o IC em grau ‘’MUITO 

BAIXO’’. Foram identificados os programas institucionais propostos para a bacia, a exemplo do 

Plano Hidroambiental do Capibaribe (PHA, 2010), o qual apresentou 23 ações, nas quais 

somente 3 estão em andamento. A metodologia construiu uma escala global, que considerou a 

união dos índices que constituem o IGRH. Aplicando ao Capibaribe, a união dos índices 

enquadrou-se em grau ‘’MÉDIO’’. Diante do exposto, foi possível perceber a importância da 

utilização de indicadores para a gestão de recursos hídricos em uma bacia, permitindo assim, 

apontar tanto os aspectos relacionados à vulnerabilidade e resiliência na bacia, no que se refere à 

eficiência do Sistema Estadual de Recursos Hídricos.  

Palavras–chave: Bacia do Rio Capibaribe; Gestão de Recursos Hídricos; Indicadores de 

Sustentabilidade 

1. Introdução 

Com o acelerado crescimento dos múltiplos usos dos recursos hídricos pela população, 

associado à falta de uma maior tradição de planejamento institucional nesta área que 

acompanha, observa-se a deterioração dos recursos hídricos que vêm ocorrendo de forma 

devastadora, afetando de forma direta, tanto a disponibilidade em quantidade e qualidade de 

água. 

O consumo indiscriminado das águas compromete gradativamente em curto prazo a 

utilização dos recursos hídricos não só no presente, como também, os dias que ainda estão por 

vir e os questionamentos que surgem a seu respeito ainda anseiam por soluções efetivas. As 

medidas jurídicas tomadas na tentativa de sanar qualquer embate ficam atadas as ações 

humanas, já que, a educação ambiental é tão importante quanto o amparo legal dado aos 

recursos hídricos (MEDEIROS; BARBOSA, 2010). 

Em Pernambuco se enfrenta grandes desafios para a gestão dos usos múltiplos da água, 

uma vez que, apenas 52 municípios (28% do total) apresentam condições de abastecimento 

satisfatórias para atendimento de demandas futuras. Para os demais, existe a necessidade de 

investimentos em obras de abastecimento de água na ordem de R$ 2,4 bilhões (ANA, 2011). 

Destaca-se a importância do Rio Capibaribe neste cenário, o qual abastece 21 cidades, incluindo 

a Região Metropolitana do Recife - RMR (ANA, 2010). 

Diante deste cenário, atualmente, vem se utilizando a aplicação de indicadores no 

âmbito da avaliação da sustentabilidade do uso dos recursos hídricos, visando apoiar as ações de 

diagnóstico da situação atual, monitoramento e decisão.  Segundo Santos (2007) os indicadores 
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decodificam estados do meio, como expressões do estado natural, de uma auto-regulação, ou de 

uma reação a ação qualquer e apresentam grande importância na tomada de decisão. 

Assim, no presente estudo, foram escolhidos indicadores para avaliar a situação de 

vulnerabilidade e resiliência na bacia do Capibaribe, com enfoque no Indicador de Desempenho 

do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (IGRH), objetivando contribuir para a 

produção de conhecimento em relação às condições de desempenho hidroambiental da bacia. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Para a realização do estudo, efetuou-se uma pesquisa documental, através do 

levantamento de dados secundários. Dados primários foram levantados através da realização de 

entrevistas, assim como, a consulta de dados em órgãos oficiais. A pesquisa foi realizada na 

bacia hidrográfica do rio Capibaribe, localizada na porção nordeste de Pernambuco. 

Inicialmente para o desenvolvimento do estudo, foi feita a revisão literária.  Para 

levantamento de dados secundários foram feitas pesquisas bibliográficas, e consultas por meio 

de órgãos como ANA (Agência Nacional das Águas); CPRH (Agência Estadual de Meio 

Ambiente); IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), documentos como PHA 

(Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe) e Relatório de Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil de 2013, bem como da participação de reuniões do COBH (Comitê da Bacia 

hidrográfica do rio Capibaribe).  

No desenvolvimento dos estudos foi aplicada a metodologia proposta por CAMPOS; 

RIBEIRO&VIEIRA (2013) com o Indicador de Desempenho do Sistema de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (IGRH) e seus respectivos índices de Comitê de Bacia, Outorga e Cobrança. 

O levantamento de dados primários foi feito através de entrevistas com: a Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SMAS) do Recife, Gerência de Outorga e Cobrança da APAC 

(Agência Pernambucana de Águas e Clima), Gerência de Revitalização de Bacias da APAC 

(Agência Pernambucana de Águas e Clima, bem como na participação das reuniões do COBH 

Capibaribe e no Seminário Terrítório Capibaribe. Para identificar os programas institucionais 

voltados para a promoção da sustentabilidade na bacia, foram feitas consultas aos Órgãos 

responsáveis pela Gestão dos Recursos Hídricos na bacia do Capibaribe e ao Plano 

Hidroambiental da Bacia.  

3. Resultados e Discussão 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o Índice de Comitê de Bacia se 

encontra em grau de ‘’alto’’, enquanto que o Índice de Outorga em grau ‘’médio’’ e o Índice de 

Cobrança em grau ‘’muito baixo’’, conforme mostra a tabela abaixo.  

Tabela 4 – Descrição dos índices e sua aplicação na bacia do Rio Capibaribe. 
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ÍNDICE DESCRIÇÃO GRAU 

Índice de Comitê de Bacia 

Hidrográfica (ICBH) 

Comitê atuando há alguns anos e 

médio índice de solução de 

problemas na bacia 

ALTO 

Índice de Outorga (IO) Outorga implantada, baixo 

índice de fiscalização e de 

redução do consumo de água 

MÉDIO 

Índice de Cobrança (IC) Nenhuma ação no sentido de 

cobrança na bacia 

MUITO BAIXO 

A união dos índices  proposta pela metodologia, enquadrou-se em grau ‘’médio’’, já que 

somente dois dos instrumentos analisados se encontram implantados.  Foram constatados os 

programas institucionais voltados para a promoção da sustentabilidade na bacia no Plano 

Hidroambiental do Capibaribe (PHA, 2010). As ações como um todo totalizam em 23 e 

somente 3 dessas ações estão em andamento até o presente momento.  

4. Conclusões 

Diante do exposto, foi possível perceber a importância da utilização de indicadores para 

a gestão de recursos hídricos em uma bacia, permitindo assim, apontar tanto os aspectos 

relacionados à vulnerabilidade e resiliência na bacia, no que se refere à eficiência do Sistema 

Estadual de Recursos Hídricos.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar os testes de controle de qualidade de 

activímetros no que diz respeito à mais recente norma da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN-NN 3.05) no Brasil que atendem também as normas internacionais e aos 

valores de referência estabelecidos durante os testes de aceitação desses instrumentos, em um 

serviço de medicina nuclear. Para isso, foi feita uma revisão de literatura específica e a 

utilização de fontes de bário-133, cobalto-57 e césio-137 para a realização dos testes em um 

serviço de medicina nuclear do estado de Pernambuco. Os resultados alcançados mostram de 

um modo geral que o activímetro apresenta boas condições de funcionamento para que seja feita 

a medição das atividades com resultados precisos e assim contribuir para um bom desempenho 

da clínica de medicina nuclear. 

Palavras–chave: activímetro; controle de qualidade 

1. Introdução 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN estabelece normas que dentre os 

requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina nuclear, recomenda-se 

testes de controle de qualidade em instrumentos de medição de radiação, além de profissionais 
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devidamente qualificados para a realização desses testes, garantindo a minimização dos riscos e 

a maximização dos benefícios da utilização da radiação ionizante. Essas normas são atualizadas 

conforme a necessidade e novas tecnologias vão sendo desenvolvidas à respeito da utilização de 

fontes de radiação ionizante. Em dezembro de 2013, a norma 3.05 propõe novos requisitos para 

a garantia do desempenho satisfatório dos activímetros utilizados em um serviço de medicina 

nuclear, que também entra em concordância com os requisitos internacionais para esses fins e a 

qual deve ser efetuada [CNEN-NN 3.05, 2013]. 

No que diz respeito ao controle de qualidade dos medidores de atividades, são propostos 

pela CNEN 8 testes. São eles: repetibilidade; ajuste do zero; radiação de fundo; alta voltagem; 

exatidão; precisão; linearidade; e teste de geometria [CNEN-NN 3.05, 2013]. São seguidas as 

instruções ligadas ao próprio equipamento para a conclusão de cada teste. 

O presente trabalho tem como objetivo a aplicação de testes de controle de qualidade 

em activímetro de um serviço de medicina nuclear localizado em Recife de acordo com a mais 

recente norma da CNEN, obtendo um diagnóstico relativo ao estado de funcionamento do 

medidor de atividade. 

2. Materiais e Métodos  

O activímetro utilizado para a aplicação dos testes foi de modelo CRC-7 e número de 

série 71885, de fabricação da Capintec, empresa que mantém cerca de 60% dos activímetros em 

uso no Brasil pelos sistemas de medicina nuclear. [BESSA, 2008] 

As fontes utilizadas para a verificação da qualidade do medidor de atividade foram as 

indicadas pela CNEN para estes fins, que são as fontes de bário-133 calibrada no dia 

05/04/2013, cobalto-57 calibrada no dia 29/04/2013 e césio-137 calibrada no dia 05/04/2013. 

Para a aplicação dos testes citados anteriormente no activímetro, foram adotados os 

procedimentos de acordo com os protocolos nacionais elaborados para controle de qualidade 

destes equipamentos [CNEN-NN 3.05, 2013], que também condiz com os protocolos 

internacionais de proteção radiológica e segurança em medicina nuclear. 

Para a realização do teste de alta voltagem, foi acionado o botão no equipamento em 

que a resposta correspondia a potência da bateria do activímetro, que segundo o manual do 

equipamento, deve estar entre 140 e 155Volts. Já para o ajuste do zero, através do painel de 

controle foi possível ajustar o valor da tensão do sinal de saída do detector de radiação para que 

seja muito pequeno (próximo de zero) ou zero, quando a radiação no ambiente for muito baixa.  

Para a obtenção do valor da radiação de fundo, a atividade foi medida sem que houvesse 

fonte ou radiofármaco dentro do curiômetro e para finalizar os testes diários foi feita a 

repetibilidade, medindo cada fonte (Ba-133, Co-57 e Cs-137) três vezes para verificação da 
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constância da resposta do equipamento, com o ajuste necessário que correspondia a cada 

radionuclídeo, posicionando o canal na faixa de 591, 112 e 220, respectivamente.  

Para os testes semestrais exatidão e precisão, coletou-se 10 medidas da atividade de 

cada fonte (Ba-133, Co-57 e Cs-137), subtraindo os valores da radiação de fundo após cada 

medida, e em seguida realizando-se os cálculos destinados para obtenção dos resultados de cada 

teste. Para a exatidão, foi utilizado o cálculo: E(%) = 100 * (1- Média das atividades 

medidas/Atividade verdadeira). Já para a precisão, fez-se uso do cálculo P(%) = (Atividade 

individual– Média das medidas)/Média das medidas * 100. 

A linearidade de resposta do sistema de referência foi testada pelo acompanhamento do 

decaimento radioativo de uma amostra de tecnécio-99m eluído de atividade inicial de 275 mCi, 

em 6 ml de solução num frasco de vidro à vácuo produzido pelo Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN). Foram selecionadas as condições de operação apropriadas para 

o tecnécio-99m. Com a fonte no poço da câmara, foi obtida uma medição. O dia e a hora da 

medição foram registrados. Este procedimento foi repetido a cada um hora durante um dia. 

No teste de geometria foi avaliada a variação da atividade medida em função do volume 

de uma amostra, mantendo-se a quantidade de material radioativo presente (99mTc) no 

calibrador de dose de referência. 

Foram utilizadas seringas descartáveis de plástico de 3 ml, 5 ml e 10 ml com um 

volume inicial de amostra de 0,5 ml,. O volume da amostra nas seringas foi aumentado 

gradativamente com adições de água destilada, de 0,5 e 0,5 ml até se alcançar o volume máximo 

de cada seringa. Após cada adição, agitou-se levemente a seringa para se tornar homogênea a 

solução radioativa. Quando o volume máximo de cada seringa foi alcançado, o seu conteúdo foi 

transferido para um frasco de vidro à vácuo produzido pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN) e uma nova medição da amostra foi feita. Foram então determinados os 

fatores de correção, dividindo-se a atividade medida no frasco de vidro à vácuo pelas atividades 

medidas na seringa. 

A partir dos resultados obtidos, foram realizadas as avaliações relativas ao estado do 

activímetro. 

3. Resultados e Discussão 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se a constância no equipamento no que 

diz respeito aos testes de alta voltagem e ajuste do zero, sendo os resultados 151 Volts e 0 

respectivamente, encontrando-se dentro dos padrões. 

Com relação a radiação de fundo, observou-se grande variação nos resultados obtidos, 

encontrando-se muitas vezes fora do indicado pela norma 3.05 da CNEN, que sugere que este 

desvio seja de no máximo ± 20%. No entanto, a justificativa se dá pelo horário e momento de 
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realização do teste, que variou conforme a necessidade e disponibilidade do equipamento, sendo 

assim muitas vezes realizado logo após de medições da atividade de radiofármacos e possíveis 

contaminações. 

Na repetibilidade, os valores alcançados, embora não sejam constantes, estão dentro dos 

parâmetros aceitáveis pelas normas em questão. 

No teste de exatidão, os resultados obtidos foram 1% de desvio para o Ba-133, 4,126% 

para o Co-57 e 2,4% para o Cs-137, estando os valores obtidos pelas três fontes dentro do 

intervalo indicado pela CNEN que é ± 10%.  Já no teste da precisão (TAB. 3), os valores 

obtidos foram 3,76% para o Ba-133, 1,28% para o Co-57 e 3,01% para o Cs-137, estando todos 

eles dentro do intervalo indicado pela CNEN que é ± 5%. 

No teste da linearidade, a resposta do equipamento com relação a atividade da amostra 

de Tecnécio-99 obteve resultados de acordo com os parâmetros indicados pela CNEN e demais 

normas internacionais no que diz respeito ao controle de qualidade de medidores de atividade.   

O teste de geometria permitiu a observação da variação da resposta do activímetro com 

o volume da fonte a uma concentração de atividade constante, sendo a média do fator de 

correção utilizando a seringa de 3 ml 0,967, 0,939 para a utilização da seringa de 5 ml e 0,973 

na utilização da seringa de 10 ml.  

4. Conclusões 

Atividades como as dos testes de controle de qualidade de activímetros são de extrema 

relevância para verificação se o instrumento está ou não fornecendo informações seguras, sendo 

importante a realização de trabalhos como este para avaliar os diversos activímetros dos 

serviços de medicina nuclear. Os resultados alcançados desta pesquisa mostram que o medidor 

de atividade estudado está obtendo um bom desempenho, pois o mesmo apresentou ótimos 

níveis de resposta, tendo os resultados se mostrado dentro dos limites de aceitação dos padrões 

nacionais e internacionais, indicando a alta qualidade metrológica deste sistema.   
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RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho é analisar a dimensão espacial de manifestações da 

cultura popular no bairro do Recife Antigo e sua contribuição para o fortalecimento da 

identidade territorial local/regional. Para tanto se utilizou como procedimentos metodológicos o 

levantamento bibliográfico e documental; trabalhos de pesquisa direto no campo (observação, 

aplicação de formulários de perguntas e entrevistas); análise e interpretação dos resultados a 

partir de uma abordagem cultural da geografia. A partir da investigação científica com base 

empírica e teórica constatou-se que as principais manifestações culturais realizadas no Recife 

Antigo, ao se apropriarem de seus diversos espaços, os valoriza através de práticas e 

experiências específicas, contribuindo para fortalecer uma identidade territorial local/regional, 

representadas por essas manifestações e os lugares onde elas ocorrem. 

Palavras-chave: Manifestações Culturais; Identidade Territorial; Recife Antigo. 

1. Introdução 

A presente pesquisa teve como objetivo contribuir com segunda fase do Projeto de 

Pesquisa “Espacialidades Culturais: manifestações populares, território e identidade”, 

direcionando os estudos para análise da dimensão espacial das principais manifestações 

culturais no Recife Antigo e como as mesmas contribuem para o fortalecimento da identidade 

territorial local/regional, buscando-se especificamente:  discutir a importância histórica e 

cultural da realização de manifestações culturais no Recife Antigo; compreender como os 

territórios simbólico-culturais são valorizados e apropriados por agentes que produzem e 

vivenciam as diversas manifestações culturais no Recife Antigo; e analisar como as 

manifestações culturais que ocorrem no Recife Antigo contribuem para criar e/ou fortalecer o 

sentimento de identidade local/regional.  
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O bairro do Recife Antigo, localizado na cidade do Recife – PE, foi definido como 

recorte espacial, tendo em vista que esse é um dos principais “palcos” de apresentações 

artísticas e culturais de Pernambuco, possuindo as mais variadas manifestações populares com 

identidade nas raízes locais. É interessante ressaltar que essas apresentações ocorrem não apenas 

em épocas específicas, como o carnaval e o São João, mas, também, durante todo o ano.  

Nesta pesquisa, adotou-se o conceito de cultura de Geetz (1989), que a define como 

algo semiótico e que precisa ser abordada de forma interpretativa, buscando seus significados. 

Em relação a cultura popular, adotamos Chartier (1992), que nos mostra que a cultura popular é 

uma categoria erudita, pois os debates sobre a mesma na tentativa de defini-la é um ato 

limitante, já que buscam caracterizar e nomear práticas que nunca são designadas pelos seus 

principais atores. A complexidade do conceito de território é abordada a partir do pensamento 

de Haesbaert (2007; 2009) e Bonnemaison (2002), pois este estudo tenta compreender como os 

territórios simbólico-culturais são apropriados por agentes que produzem e vivenciam as 

diversas manifestações culturais no Recife Antigo.  

Para Haesbaert (2009), o território se forma, não apenas pela imposição de um estado-

nação, mas também, pelas experiências vividas e pela ligação que um grupo tem com aquele 

espaço, destacando a dimensão simbólico-cultural do território. Considera-se que as práticas 

culturais ocorrem em um dado espaço que, por sua vez, é apropriado por determinados grupos 

humanos que imprimem aí uma territorialidade. Assim, a existência de uma cultura possibilita a 

constituição de um território que exprime e fortalece a relação simbólica entre a cultura e o 

espaço (BONNEMAISON, 2002).    

Nessa discussão não se pode esquecer o conceito de identidade que, segundo Bossé 

(2004, p. 161), pode ser traduzida “tanto para o indivíduo como para o grupo, por um 

sentimento de pertencimento comum, de partilha e de coesão social” e é construída a partir de 

experiências cotidiana.  

Nesse contexto, esta pesquisa fundamenta-se nos conceitos de cultura, território e 

identidade para compreender como se dá a espacialização das manifestações culturais no Recife 

Antigo, buscando contribuir com os estudos da geografia de Pernambuco sob o viés de uma 

abordagem cultural da geografia. 

2. Procedimentos Metodológicos 

Utilizou-se, neste trabalho, o método qualitativo, devido ao perfil dos objetivos, 

considerando o sujeito com seus traços subjetivos e suas particularidades. Recorreu-se, 

inicialmente, ao levantamento bibliográfico, utilizando-se como fontes livros, revistas 

científicas e outros materiais encontrados em meios eletrônicos, assim como informações 

adquiridas no centro turístico do bairro do Recife Antigo para uma primeira aproximação 
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teórica do tema de pesquisa. A segunda etapa da pesquisa se constituiu do trabalho de campo, 

que foi realizado ao longo dos meses de outubro a janeiro 2014/2015, com uma pausa nos meses 

de fevereiro e março (período do carnaval) voltando a ser realizada nos meses de abril a junho 

de 2015, sempre no primeiro sábado e último domingo do mês, nas seguintes ruas: Av. Alfredo 

Lisboa, Av. Marques de Olinda, Rua do Apolo, Rua do Observatório, Rua do Bom Jesus, Rua 

da Guia e Rua da Moeda. Em campo realizou-se, primeiro, apenas a observação indireta, 

registrando em fotos e anotações na caderneta de campo os fatos considerados relevantes. A 

partir do mês de janeiro de 2015 iniciou-se a aplicação dos formulários de perguntas aos 

moradores da Região Metropolitana do Recife que frequentam o bairro do Recife Antigo, 

estendendo-se até junho do mesmo ano. Enquanto os formulários de perguntas eram aplicados 

com os visitantes do bairro, realizou-se entrevistas semiestruturadas com seis grupos que se 

apresentam no bairro do Recife Antigo. Os dados dos formulários de perguntas foram tabulados 

para auxiliar na produção de gráficos e interpretação dos resultados. As entrevistas foram 

gravadas e, em seguida, transcritas, para facilitar a análise das informações. Ao longo do 

trabalho, buscou-se inter-relacionar as informações conseguidas na revisão bibliográfica, no 

trabalho de campo e na análise dos dados.      

3. Resultados e Discussão 

A pesquisa buscou discutir a importância histórica e cultural da realização de 

manifestações culturais no Recife Antigo tentando compreender como os territórios simbólico-

culturais são valorizados e apropriados, e se contribuem para o fortalecimento da identidade 

local/regional. Alcançamos como resultado que o bairro do Recife Antigo preserva sua história, 

sua origem, e isso acaba por contribuir na apropriação dos diversos espaço do bairro por 

diferentes grupos que os territorializa como espaço cultural. As principais ruas ou praças 

apropriadas pelas manifestações culturais (grupos) são: Marco Zero, Praça do Arsenal, Rua do 

Apolo, Rua da Moeda e Rua da Guia, como mostra a figura 1: 

Figura 1- Principais locais das apresentações culturais no bairro do Recife Antigo 
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Fonte: Google maps 2015 

A partir da aplicação dos formulários de perguntas foi traçado um perfil dos visitantes 

do bairro do Recife Antigo, onde se pessoas jovens com idade principalmente entre 20 a 30 

anos, que cursam ou já concluíram o ensino superior; com padrão de vida médio e religião, 

predominantemente, católica apostólica romana. Justificam a frequência ao bairro pelo fato que 

ali encontram as mais diversas apresentações culturais sendo também um espaço onde podem 

encontrar amigos de diversas cidades da RMR, e ao visitarem o bairro e presenciarem as 

apresentações culturais sentem sim o fortalecimento da identidade cultural.  

Os grupos das manifestações culturais que foram entrevistados afirmaram que buscam 

ocupar as ruas citadas na figura 1, pois no bairro do Recife Antigo possuem liberdade de assim 

fazer sem precisar de burocracias, nem se depararam com conflitos ou tensões com moradores 

ou o poder público. Um problema que foi citado se refere a violência, pois existe a presença de 

criminosos na localidade que realizam furtos, fora isso, os grupos sentem que ali naquele espaço 

podem expressar sua manifestação cultural sem medo de serem jugados ou oprimidos. Não se 

pode deixar de lado, também, que a apropriação desse espaço se dá mediante um conjunto de 

medidas públicas que vem sendo realizadas no bairro de modo a “requalificá-lo” como vem 

fazendo a Prefeitura do Recife. 

4. Considerações Finais 

Durante o período de desenvolvimento desta pesquisa observou-se que a cultura 

desempenha um papel importante na construção e fortalecimento da identidade de um povo, 

pois faz com que determinados grupos de pessoas se unam com objetivos comuns ou, até, 

diferentes, mas sempre com o intuito de participarem ou assistirem certas apresentações 

culturais, o que contribui para que as manifestações culturais se perpetuem ao longo da história, 

apropriando-se de um espaço com grande relevância histórico-cultural para os recifenses e 

pernambucanos, territorializando-os como “espaços culturais”. Ao mesmo tempo que a cultura 

popular age sobre os indivíduos, ela afeta o território em que ocorre, e no caso do Recife 

Antigo, as diversas manifestações culturais que ali ocorrem acabam por contribuir com a 

perpetuação de práticas culturais antigas, muitas vezes já modificadas, não sendo tão fiel a sua 

raiz histórica, mas ajudando, assim, determinadas práticas culturais a não ficarem esquecidas. 

Na realização dessas práticas, os grupos socioculturais que as realizam se apropriarem de 

diversos espaços no Recife Antigo e os valoriza através de experiências específicas, 

contribuindo para fortalecer uma identidade territorial local/regional, representadas por essas 

manifestações e os lugares onde elas ocorrem. 
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RESUMO 

Um dos maiores desafios da dosimetria numérica é estimar a dose que a radiação 

ionizante deposita nos tecidos moles do esqueleto dentro das cavidades de ossos trabeculares 

humanos. Os tecidos moles radiossensíveis do esqueleto são formados pelas células 

hematopoéticas da medula óssea vermelha (MOV) e pelas células das superfícies do osso 

trabecular (CSO). A maior dificuldade em avaliar a dose absorvida na MOV e nas CSOs 

consiste em representar de modo realístico a complexa estrutura do osso trabecular. O Grupo de 

Dosimetria Numérica CNPq (GDN) utilizou Métodos Monte Carlo (MMC) para obtenção de 

blocos sintéticos NT (Normal Transladada) e FV (Frequência de Voxels) de ossos trabeculares 

baseados em blocos de imagens micro-CT de ossos reais (OR) e mostrou que os sintéticos 

podem substituir os OR nas avaliações dosimétricas para fótons em modelos computacionais de 

exposição (MCEs) com o código EGSnrc/MASH_sta. O objetivo deste trabalho traduz-se na 

construção de modelos 3D a partir dos blocos OR, NT e FV das regiões do crânio, pelve, 
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esterno, coluna lombar e fêmur. Os modelos físicos foram construídos com a impressora Cubex 

3D printer utilizando os materiais ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) para o osso e PLA 

(Ácido Poliático) para tecido mole. São apresentados resultados comparativos das quantidades 

de cada material utilizado nas construções dos blocos. 

Palavras–chave: Ossos trabeculares; Prototipagem rápida; Frequencia de Voxels; Normal 

Transladada 

1. Introdução 

Segundo a Portaria Federal do Serviço de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, Nº 

453, de 01/06/1998, que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico, é proibida a utilização de radiação ionizante que não 

seja justificada, incluindo a exposição de seres humanos para fins de pesquisa [1]. Tornando 

assim a criação de fantomas físicos e computacionais, fator fundamental para a realização deste 

tipo de trabalho.  

Um dos maiores desafios da dosimetria numérica é estimar a dose que a radiação 

ionizante deposita nos tecidos moles do esqueleto dentro das cavidades do osso trabecular de 

humanos. Os tecidos moles radiossensíveis do esqueleto são formados pelas células 

hematopoiéticas da medula óssea vermelha (MOV) e pelas células da superfície do osso 

trabecular (CSO). A maior dificuldade em avaliar a dose absorvida na MOV e nas CSOs 

consiste em representar de modo realístico a complexa estrutura do osso trabecular.  

O Grupo de Dosimetria Numérica CNPq (GDN) utilizou Métodos Monte Carlo (MMC) 

para obtenção de blocos sintéticos NT (Normal Transladada) e FV (Frequência de Voxels) de 

ossos trabeculares baseados em blocos de imagens micro-CT de ossos reais (OR) e mostrou que 

os sintéticos podem substituir os OR nas avaliações dosimétricas para fótons em modelos 

computacionais de exposição (MCEs) com o código EGSnrc/MASH_sta. 

As doses absorvidas em tecidos e órgãos não podem ser medidas diretamente, in vivo, e 

as medidas diretas com detectores de radiação são praticamente restritas a localizações na 

superfície do corpo [3], portanto, é necessário a obtenção de um modelo físico ou 

computacional para se efetuar estimativas dosimétricas. O uso da prototipagem rápida que se 

baseia na utilização de uma impressora 3D pode ser utilizado na criação desses modelos físicos. 

A prototipagem rápida é uma técnica largamente utilizada em diversas áreas da 

engenharia tais como, indústria automotiva, aeroespacial, telecomunicações, começando a ser 

difundida na área da medicina. Esta técnica refere-se à construção de modelos através de um 

processo por deposição de material, camada a camada, [4].  

A prototipagem rápida é uma tecnologia que possibilita produzir modelos e protótipos 

diretamente a partir do modelo 3D (obtido por um sistema CAD, por digitalização ou por 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcrilonitrila_butadieno_estireno&ei=xptjVbGyN4ekNtjwgIgB&usg=AFQjCNHGFZ8_HdzJX3FEFLiRjqUqTOBpjw&bvm=bv.93990622,d.eXY
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tomografia computadorizada). Ao contrário dos processos de usinagem, que subtraem material 

da peça em bruto para se obter a peça desejada, os sistemas de prototipagem rápida geram a 

peça a partir da união gradativa de líquidos, pós ou folhas de papel. Camada por camada, a 

partir de seções transversais da peça obtidas a partir do modelo 3D, as máquinas de 

prototipagem rápida produzem peças em plásticos, madeira, cerâmica ou metais [5]. O mais 

comum é o uso de plásticos de engenharia como ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), PLA 

(Ácido Poliático) entre outros. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Para este estudo foi utilizado blocos de imagens micro-CT de ossos trabeculares da 

região do crânio, pelve, fêmur, esterno e coluna lombar e blocos de imagens sintéticos das 

mesmas regiões. Como software de conversão dos blocos foi utilizado o Fiji disponível em: 

http://fiji.sc/wiki/index.php/downloads. Como aparelho de impressão foi utilizada a impressora 

Cubex 3D Printer e o software Cubex disponibilizado pelo fabricante da mesma.  

Os blocos de ossos disponibilizados possuem um formato SGI, e estes não podem ser 

utilizados para impressão, pois o software da impressora em questão reconhece apenas o 

formato STL, logo foi necessária a conversão dos blocos de imagens. Essa conversão deu-se 

pelo uso do software Fiji, onde foi necessária a importação e posterior conversão dos blocos de 

imagens. 

Para a impressão é necessária a utilização do software Cubex com a finalidade de 

escolher o tamanho dos blocos e o material que será utilizado para impressão. Os blocos 

impressos possuem dimensões 32,4 mm, 32,4 mm e 12,4 mm para os eixos X, Y e Z 

respectivamente e o material escolhido para representação do osso foi o ABS ao passo que o 

PLA representará o tecido mole. É através desse software que tomamos conhecimento do 

volume que o bloco possui com base na quantidade de material gasta para impressão.  

3. Resultados e Discussão 

Como resultado foi obtido quinze amostras de blocos tridimensionais de ossos 

trabeculares das regiões citadas acima, mostrando a possibilidade de sua construção com a 

utilização da prototipagem rápida. O tempo de impressão de cada bloco durou em média 7 horas 

e 37 minutos. A quantidade de material referente ao volume de cada bloco foi satisfatória 

mostrando que os blocos de ossos sintéticos são similares quanto ao volume em relação com os 

OR quando impressos utilizando técnicas de prototipagem rápida. A figura 1 mostra a 

visualização tridimensional do bloco FV, ao passo que a figura 2 apresenta o mesmo bloco 

impresso. Tornando evidente a sua complexa estrutura. Onde o material de cor azul (ABS) 

representa o osso e o de coloração vermelha (PLA) o tecido mole. 

http://fiji.sc/wiki/index.php/downloads
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Figura 1: Bloco de osso trabecular FV da região do crânio visto pelo software Cubex 

 

Figura 2: Bloco de osso trabecular FV da região do crânio construído com impressora 3D 

 

Em relação ao volume dos ossos é apresentado no software Cubex uma janela onde 

constam a quantidade de material gasta e o tempo estimado de impressão. A figura 3 apresenta a 

janela do software em questão com o volume do bloco FV da região do crânio e o tempo 

estimado de impressão.  

Figura 3: Janela do software cubex com visualização da quantidade de materiais e tempo 

gasto na impressão 
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Com base nos dados apresentados na figura 7 foi feita a tabela 1 onde é apresentada a 

quantidade de material e o tempo gasto em cada impressão. 

Tabela 1: Quantidade de material utilizado e tempo de impressão dos blocos de ossos 

trabeculares OR, NT e FV. 

Blocos 

Material 

utilizado 

FV (g) 

Material 

utilizado 

OR (g) 

Material  

utilizado 

NT (g) 

Tempo 

médio de 

impressão 

(horas) 

Crânio 36,83 37,15 39,29 7:37 

Pelve 33,86 34,60 37,59 7:30 

Esterno 27,01 32,56 27,00 7:00 

Coluna Lombar 22,03 23,79 26,86 8:00 

Fêmur 28,66 29,38 31,52 8:00 

 

Na tabela é verificado que o material gasto na amostra OR é similar ao utilizado nas 

amostras FV e NT se aproximando mais da amostra FV ao passo que o tempo gasto na 
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construção dos três blocos apresenta grande proximidade, mostrando que as amostras sintéticas 

apresentam complexidade similar com a amostra OR. 

4. Conclusões 

Com esse estudo foi possível concluir que a impressora Cubex 3D printer pode ser 

capaz de imprimir amostras tridimensionais de blocos de ossos trabeculares das cinco regiões 

escolhidas. Foi verificado que as amostras sintéticas apresentam similaridade com as amostras 

reais, tornando assim possível a utilização de blocos FV e NT para substituir amostras de ossos 

reais. Verificou-se que o volume apresentado pelas três amostras tridimensionais apresentou 

grande similaridade tornando assim possível a utilização de ambas as amostras sintéticas em 

possíveis fantoma físicos. 
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RESUMO 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) é o mais empregado e um dos mais 

aceitos índices para analisar a cobertura vegetal utilizando o sensoriamento remoto orbital. Este 

índice é bastante aplicado em estudos ambientais, assim como oferece uma forte correlação com 

variáveis climáticas, tais como a precipitação. Portanto, ESSA PESQUISA objetivou avaliar o 

índice de vegetação (NDVI) e sua correlação com dados de precipitação observada na Bacia do 

Capibaribe.  Para tanto, avaliou-se a correlação do NDVI com a precipitação para dois anos, 

caracterizando um período seco (ano de 2006) e outro chuvoso (ano de 2011). A precipitação 

média mensal foi calculada pelo método de Polígonos de Thiessen para os anos estudados e 

selecionados dois polígonos, um inserido no Agreste (polígono 1) e outro na Região 

Metropolitana do Recife (polígono 2), regiões essas bem distintas em termos de precipitação. 

Nesse contexto, e sendo a vegetação altamente dependente da existência de precipitação, o 
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NDVI do polígono 2 apresenta resultados condizentes com seus dados correlatos de 

precipitação. Em contrapartida, o polígono 1 apresenta uma relação divergente da correlação 

entre o NDVI e a precipitação para os anos estudados especialmente para o ano do período seco 

(ano de 2006). 

Palavras–chave: NDVI; precipitação; polígono de Thiessen 

1. Introdução 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) é o mais empregado e um dos mais 

aceitos índices para analisar a cobertura vegetal utilizando o sensoriamento remoto orbital. Este 

índice é bastante aplicado em estudos ambientais, assim como oferece uma forte correlação com 

variáveis climáticas, tais como a precipitação (COSTA et al., 2007). Por outro lado, a bacia do 

rio Capibaribe abrange parte das regiões de desenvolvimento do Agreste Central, Agreste 

Setentrional, Mata Sul, Mata Norte e Região Metropolitana, ou seja, é um ambiente complexo 

no qual se evidenciam contrastes climáticos, de relevo, de solos e de cobertura vegetal, além de 

socioeconômicos, que exigem um modelo de gestão hídrica e ambiental, que atenda às suas 

peculiaridades subregionais e locais (SRHE-PE, 2010). Sendo assim, esta pesquisa objetiva 

avaliar o índice de vegetação (NDVI) e sua correlação com dados de precipitação observada na 

bacia do Capibaribe, na tentativa de auxiliar na percepção das mudanças ocorridas, a fim de que 

no futuro venha contribuir com outras pesquisas ligadas ao planejamento dos recursos hídricos. 

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Geotecnologias e Meio Ambiente 

(LABGEO) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPE, Campus Recife. 

Foram realizadas consultas bibliográficas sobre o tema em estudo e obtidos dados 

pluviométricos das plataformas de coletas de dados (PCDs) instaladas na bacia do Capibaribe 

através da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) com o objetivo de identificar dois 

anos com características pluviométricas distintas, ou seja, um ano seco e outro chuvoso. Com a 

determinação dos anos a serem analisados, procurou-se adquirir e selecionar imagens de 

satélites mais adequadas ao estudo. Adquiriu-se, portanto, imagens do satélite LANDSAT 5 

provenientes do banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Após a 

aquisição dessas imagens efetuou-se o cálculo de NDVI para os referidos anos. O NDVI, um 

dos índices de vegetação mais conhecidos, é definido pela seguinte fórmula: 

NDVI = (NIR – R)/(NIR + R) 

Onde:  

NIR = banda espectral Infravermelho próximo (0,75 – 0,90 μm);  
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R = banda espectral Vermelho (0,63 – 0,70 μm). 

Os valores dos pixel que representam o NDVI varia de -1 a +1, as vegetações ralas e 

esparsas apresentam um valor mais próximo de 0 (zero), enquanto que as vegetações com 

valores próximos de 1, indica uma maior densidade de vegetação.  

Posteriormente, os dados pluviométricos foram espacializados, através das suas 

coordenadas e, no software ArcGIS 10.1, realizou-se o cálculo do Polígono de Thiessen visando 

à obtenção da chuva média mensal na bacia para os anos estudados. Com o resultado do 

Polígono de Thiessen, selecionou-se duas áreas, uma localizada no Agreste (polígono 1) e outra 

na Região Metropolitana do Recife (polígono 2), para analisar a correlação existente entre o 

comportamento do NDVI e a precipitação média na bacia. 

3. Resultados e Discussão 

Com os dados pluviométricos advindos da APAC foi possível determinar o ano mais 

seco (2006) e mais chuvoso (2011) compreendido no período de 2002 e 2013. Obteve-se 

também para as duas áreas escolhidas (polígono 1- Agreste e polígono 2- Região Metropolitana 

do Recife) a precipitação média mensal nos referidos anos estudados. O polígono situado no 

Agreste pernambucanos apresentou chuva média mensal em torno de 42 mm para o ano de 2006 

(ano seco) e de 86 mm para o ano de 2011 (ano chuvoso). O polígono 2, situado na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), apresentou chuva média mensal em torno de 78 mm para o 

ano de 2006 e 88 mm para o ano de 2011. Observa-se que a chuva média para o polígono 2 

apresentou menor variação mensal quando comparada com as precipitações obtidas para o 

Agreste pernambucano. Isso se deve ao fato desse polígono se situar na RMR, onde os índices 

pluviométricos são mais elevados e regulares. Ressalta-se que essa precipitação se refere a 

chuva média mensal para os meses de março e abril dos anos estudados. 

Efetuou-se o cálculo do NDVI, conforme metodologia descrita anteriormente. A Tabela 

1 apresenta os valores do NDVI para o polígono situado no Agreste pernambucano. Observa-se 

que o intervalo dos valores do NDVI das classes especificadas para ambos os anos (2006 e 

2011) apresentaram-se semelhantes e, mais especificamente, para a vegetação esparsa e densa 

os valores foram iguais para ambos os anos analisados. 

Tabela 1: Valores de NDVI do Polígono 1 situado no Agreste pernambucano 

Polígono 1 – NDVI 

Classes 2006 (seco- chuva média 

mensal de 42 mm) 

2011 (chuvoso- chuva 

média mensal de 86 mm) 

Corpos Hídricos -1 a 0.07 -1 a 0.08 

Nuvens -0.07 a 0.24 0.08 a 0.25 
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Solo exposto 0.24 a 0.38.   0.25 a 0.38.   

Vegetação esparsa  0.38 a 0.52  0.38 a 0.52  

Vegetação Densa 0.52 a +1 0.52 a +1 

Polígono 1 – NDVI 

Classes 2006 (seco- chuva média 

mensal de 42 mm) 

2011 (chuvoso- chuva 

média mensal de 86 mm) 

Corpos Hídricos -1 a 0.07 -1 a 0.08 

Nuvens -0.07 a 0.24 0.08 a 0.25 

Solo exposto 0.24 a 0.38.   0.25 a 0.38.   

Vegetação esparsa  0.38 a 0.52  0.38 a 0.52  

Vegetação Densa 0.52 a +1 0.52 a +1 

 
 

Na Tabela 2 são apresentados os valores do NDVI para o polígono 2 situado na RMR. 

Observa-se que os valores do NDVI para as classes de vegetação esparsa e densa apresentaram 

pouca variação entre os anos, o que era esperado tendo em vista que as precipitações em ambos 

os anos analisados se apresentam bem próximas.  

Tabela 2- Valores de NDVI do Polígono 2 situado na Região Metropolitana do Recife 

Polígono 2 - NDVI 

Classes 2006 (seco- chuva média 

mensal de 78 mm) 

2011 (chuvoso- - chuva 

média mensal de 88 mm) 

Corpos Hídricos -0.62 a -0.08 -0.26 a 0.06 

Nuvens - 0.08 a 0.25 0.06 a 0.21 

Solo exposto 0.25 a 0.42 0.21 a 0.37 

Vegetação esparsa  0.42 a 0.57  0.37 a 0.54  

Vegetação Densa 0.57 a 0.82  0.54 a 0.83  

 
 

Polígono 2 - NDVI 

Classes 2006 (seco- chuva média 

mensal de 78 mm) 

2011 (chuvoso- - chuva 

média mensal de 88 mm) 

Corpos Hídricos -0.62 a -0.08 -0.26 a 0.06 

Nuvens - 0.08 a 0.25 0.06 a 0.21 

Solo exposto 0.25 a 0.42 0.21 a 0.37 
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Vegetação esparsa  0.42 a 0.57  0.37 a 0.54  

Vegetação Densa 0.57 a 0.82  0.54 a 0.83  

Nessa pesquisa buscou-se avaliar a correlação existente entre o NDVI e a precipitação. 

Partiu-se do pressuposto que a biomassa vegetal tem maior vigor em épocas de chuvas e sendo 

esse um fator primordial para sobrevivência de certas espécies, o NDVI se apresentaria maior 

para anos chuvosos. Entretanto, outros fatores condicionam o vigor vegetativo, como por 

exemplo a presença da irrigação. Sendo assim, sugere-se uma pesquisa em campo para 

selecionar áreas de vegetação natural e sobre elas calcular o NDVI em uma época de bastante 

precipitação e em outra no período de seca severa. 

4. Conclusões 

Em síntese, o uso de Sistemas de Informações Geográficas aliados às técnicas do 

sensoriamento remoto, como ferramentas para o desenvolvimento do trabalho, mostrou-se 

eficaz, dado o seu poder na análise e interpretação de dados advindos das imagens de satélite. A 

aplicação do NDVI para a bacia do Capibaribe através das imagens do Landsat 5 apresentou 

bons resultados trazendo de forma eficaz uma visualização do comportamento espectral da 

vegetação nas áreas estudadas, porém ressalta-se a dificuldade de aquisição de imagens de 

satélites e, consequentemente, de análise dos dados de NDVI devido a quantidade de nuvens, já 

que essas interferem nas respostas espectrais dos alvos terrestres. 
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RESUMO 

Em nosso plano de trabalho, partimos do pressuposto de que a forma como o professor organiza 

o trabalho educativo contribui no processo de construção do conhecimento escolar. Desse 

modo, definimos como objetivo identificar e analisar a concepção de 

conhecimento/conhecimento escolar dos professores que atuam na Educação Básica e de como 

incidem na organização do trabalho educativo e nos processos de seleção, organização e 

socialização do conhecimento escolar dos professores que atuam na Educação Básica. Os 

sujeitos da pesquisa consistiram dos professores que atuam na referida rede de ensino. A partir 

do marco teórico da pedagogia histórico-crítica, como referencial de análises, percebe-se que a 

tendência das práticas docents é considerer a realidade dos estudantes, no que tange aos seus 

aspectos tangíveis e imediatos, perdendo o horizon das práticas sociais. Foi possível observar o 

processo de construção do conhecimento escolar estabelece relações com as condições de 

trabalho que o professor dispõe, das finalidades da escola, mas também com a sua concepção de 

educação e da função social da escola. 

Palavras-chave: conhecimento escolar; ser social; trabalho educativo 

1. Introdução 

O nosso projeto de pesquisa insere-se no debate sobre os processos educativos 

desenvolvidos no espaço escolar, em todos os níveis de ensino. As vicissitudes desse processo, 

concernentes às suas práticas cuja finalidade é a formação dos sujeitos, na perspectiva da 

educação escolar, tem suscitado diversas linhas de investigação que tomam essas questões como 

objeto de estudo. Os avanços e os recuos nos processos formativos dos educandos têm suscitado 

a produção de pesquisas que, assentadas em diferentes concepções epistemológicas, apontam 

causas distintas que explicam esses processos. Seja em relação às dificuldades para objetivar as 

finalidades das práticas educativas, seja para explicar o sucesso obtido. Nesse sentido, a nossa 
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pesquisa centra-se em alguns aspectos essenciais: na análise dos determinantes históricos, 

políticos, sociais e ideológicos sob os quais se desenvolvem esses processos; na práxis 

curricular que favorece a construção do conhecimento escolar. Esses aspectos, indissociáveis 

entre si, estruturam as práticas educativas desenvolvidas na escola, pelos sujeitos que 

materializam, através dessas práticas, os processos de formação dos educandos.  

Como ocorre esse processo nos limites e na especificidade dos processos educativos? 

Segundo Duarte (1996), a educação escolar cumpriria o papel de formação humana, à medida 

que propiciasse, através do trabalho educativo, a transição entre a vida cotidiana e as esferas 

não-cotidianas da reprodução social. Esse trabalho educativo (SAVIANI, 2005) produziria no 

indivíduo singular, a humanidade. O que equivale afirmar que a formação, no âmbito da 

educação escolar, ocorre quando “cada indivíduo singular se apropria da humanidade produzida 

histórica e coletivamente, quando este se apropria dos elementos culturais necessários à sua 

formação como ser humano” (DUARTE, 2005). Se a especificidade da formação, no âmbito da 

educação escolar, é o trabalho com o conhecimento, trata-se de articular as finalidades dessa 

formação com um conteúdo que lhe corresponda. Saviani (2005) afirma que “a escola existe 

para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 

(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (p. 15).A formação humana, 

que se coloca na perspectiva teórico-metodológica, desenvolvida por nós, tem o caráter de 

formação integral, destinada à construção do sujeito omnilateral. Tomado em sua unidade entre 

ser e consciência, objetividade e subjetividade, o ser social reivindica uma formação que o 

considere em sua dupla dimensão de universalidade ontológica e parcialidade histórico-

antropológica.  

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Com relação aos elementos procedimentais de pesquisa, definimos como campo a Rede 

Pública Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco. Os sujeitos da pesquisa constituíram-se 

dos professors de geografia que atuam na rede. No que tange ao processo de coleta de 

informações esta ocorrreu a partir da elaboração e aplicação de um guia de observação das 

práticas educativas concernentes à construção do conhecimento escolar e aplicação de uma 

entrevista semi-estruturada com dois professors da rede. As observações foram registradas em 

diário de campo e as entrevistasapós aplicadas foram agrupadas, e compuseram o que 

denominamos de unidades de registro, onde foram sendo organizadas, de modo que as repostas 

de cada professor, sobre cada pergunta, constituissem os blocos, para que desse modo, pudesse 

ser feita as análises. 

3. Resultados e Discussão 
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A partir da observação foi possível perceber que os professores geralmente oscilavam 

muito em sua metodologia. Em determinada semana os alunos pareciam estar muito 

interessados nas aulas, procuravam no livro e na internet algo mais sobre o conteúdo, faziam 

perguntas e até mesmo conversavam, após as aulas, sobre o assunto. Em contrapartida, existiam 

aulas que os mesmos não conseguiam manter o foco por mais que o professor fosse exigente. 

Surgiam conversas na aula, enquanto uns cantavam e gritavam, outros pareciam incapazes de 

largar os celulares. Percebemos que os casos que em havia mais atenção por parte dos alunos, 

estavam relacionados às aulas de geografia física. Esses conteúdos, mais bem ilustrados nos 

livros didáticos, realmente chamavam a atenção do alunado. Enquanto que alguns conteúdos, da 

área “mais humana” da geografia relacionada à população, globalização e outros, não 

conseguiam prender a atenção daqueles jovens. 

Foi deixando claro, para nós, a convicção de que o papel social da escola vem se 

perdendo há algum tempo. Forma-se hoje para o imediato. Precisamos desmitificar a visão de 

que a escola é a salvação para todas as mazelas sociais que vivemos. A escola como uma 

instituição social está posta com um único objetivo, manter a continuidade do intelecto humano 

durante as gerações, tornar o homem cada vez mais homem, através da apropriação da cultura 

humana, de modo a inseri-lo no gênero humano.  

No que tange às análises da entrevista, podemos inferir com base nas respostas, que os 

professores participantes, ainda que vagamente, possuem sim, uma noção de como se dá o 

processo de ensino-aprendizagem. Eles buscam uma maior integração entre a academia e a 

escola. Sabem da importância de integrar a escola com a comunidade circuvizinha e os pais e 

compreendem a importância de suas práticas nas salas de aula. 

Entretanto, uma pergunta intriga: Então, por que, na maioria das vezes não aplicam o 

que nos foi respondido? São inúmeros os fatores que levam a uma prática docente 

desfragmentada. Podendo ser: falta de tempo pra um bom planejamento escolar; disponibilidade 

de condições para pesquisar e aplicar o conteúdo de uma forma simples e direta. As aulas 

precisam ser planejadas e delineadas em um plano de aula sistematizado, composto por 

objetivos claros e materiais a serem utilizados e tudo isso requer tempo. 

4. Conclusões 

Compreendemos que uma má formação acadêmica, está também, entre os principais 

fatores. Os professores do ensino básico tendem a copiar as práticas profissionais que lhes 

acompanharam, ainda em sua formação. Percebemos muito, ainda, nas salas de aula das 

universidades, aqueles professores conteúdistas que estão acostumados apenas a despejar os 

seus conhecimentos e relevam o que os alunos têm a trazer e isso se repete nas escolas. Serão 

esses os únicos fatores? Acreditamos que não. A nossa pesquisa não objetiva o julgamento, não 
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pretende se debruçar em cima de cada fator negativo do processo educativo escolar. Nosso foco 

está na análise das práticas docentes e suas implicações. O que esboçamos aqui é um primeiro 

esforço de análise qualitativa, e compreendemos que muito ainda se tem, para ver e pesquisar. O 

ambiente escolar é um universo de múltiplas relações. Os professores que nelas estão 

envolvidos ás vezes não conseguem dar conta dessa pluralidade e deixam escapar partes 

importantes para uma formação ideal do educando. O futuro professor necessita ser um 

profissional comprometido com a formação social de seus alunos, para isso ele precisa perceber, 

interpretar e intervir nas relações sociais visíveis e invisíveis que circundam o ambiente escolar. 

O docente que muitas vezes passa a ser visto como o herói ou como o vilão do processo 

formativo dos alunos, como qualquer outra pessoa tem sua formação social influenciada e, nesse 

caso, também sua prática educativa, por diversos fatores: formação aligeirada; espaços 

formativos inadequados ou dissociados de outros requisitos fundamentais à formação teórica 

consistente e capacidade técnica profissional rigorosa.  O espaço escolar que deveria ter seu 

propósito voltado a transformação do homem em homem por meio da apropriação do 

conhecimento mundialmente produzido, vem se tornando um ambiente enfadonho, onde alunos 

são obrigados a comparecer por pleno protocolo social e os professores, são obrigados a ensinar 

para, simplesmente, suprir suas necessidades econômicas. A escola é mais uma instituição da 

sociedade, assim como a família, as leis, a moral e outras tantas. A escola tem que ser libertária 

em suas práticas, despejar conhecimento apenas não garante seu papel ontológico. Faz-se 

necessário indicar qual a finalidade daquele conhecimento e torná-lo aplicável, passível à 

possibilitar diversas transformações sociais. 
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RESUMO 

O presente estudo faz parte do projeto: Ação Interdisciplinar para a Sustentabilidade 

Socioambiental nos Mercados Públicos da Região Metropolitana do Recife-PE, com o objetivo 

de discutir os conflitos socioambientais do Mercado Público de Casa Amarela-Pe, 

principalmente os gerados pela gestão de resíduos sólidos e suas consequências para o processo 

de comercialização no mercado, manutenção de sua estrutura, controle de vetores e preservação 

do patrimônio público, enquanto estratégia para promoção do desenvolvimento sustentável 

local. 

Como estratégias metodológicas, foram discutidas teorias sobre os principais conflitos 

socioambientais e formas de mediação desses conflitos em espaços diversos analisem de dados 

secundários levantados pelos diversos planos de trabalho executados no âmbito do projeto 

maior, além da identificação dos conflitos socioambientais, buscou-se em colaboração com o 

grupo interdisciplinar e o gestor do mercado lançar mão de estratégias de educação ambiental 

para intervir nos problemas identificados no Mercado Público de Casa Amarela que poderão 

diminuir os impactos existentes. Os conflitos podem ser transformados em diálogos, exemplos e 

melhorias de propósitos. A sua resolução quase sempre exige formas complexas, inovadoras e 

duradouras de ação coletiva, como organizações dos cidadãos, mecanismos participativos, saber 

científico sólido e atualizado e esquemas de monitoramento.  

Palavras–chave: ação interdisciplinar; conflitos; mediação; socioambiental; sustentabilidade;  

1. Introdução 

No final do século XX e início do XXI, as crises sociais, econômicas e ambientais 

geradas pela Revolução Industrial, dos avanços tecnológicos e agravadas pelo aumento da 

população mundial geraram conflitos alarmantes, já que não existem mais “mundos novos” para 

a deportação da população social e economicamente excluída (THEODORO, 2004). A palavra 

conflito é empregada para referir a desavença entre pessoas, discussão, discórdia, oposição, luta. 
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Desse modo, o conflito carrega em si uma conotação negativa, algo indesejável, que deve ser 

evitado, sendo o oposto da paz, tão almejada pela sociedade (TORRES, 2006).  

No âmbito da gestão ambiental, a mediação poderá ser utilizada para viabilizar a 

solução de problemas e conflitos de interesse quanto ao uso e à proteção dos recursos 

ambientais, bem como promover a participação social para que as partes envolvidas no conflito 

tenham a oportunidade de administrar e resolver de forma consensual a questão ambiental 

objeto da crise (DUTRA TRENTIN; PIRES, 2013). Portanto a mediação de conflitos 

socioambientais é uma temática fundamental para a construção de sociedades sustentáveis 

(GRANJA, 2012) modificando as resistências ambientais dos feirantes e da população no 

entorno para que a relação de trabalho e convivência possa se tornar harmoniosa a todos. 

2. Materiais e Métodos 

O plano proposto buscou identificar as dinâmicas do dia a dia que servem de apoio à 

sobrevivência de um grande número de feirantes, possibilitando uma compreensão 

socioambiental de suas atividades. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que se centra no 

universo de significados, motivos, valores e atitudes, que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações dos processos e dos fenômenos não podem sendo reduzidos apenas à 

operacionalização de variáveis, segundo MINAYO (2002), e que de acordo com o tema da 

pesquisa se mostrou mais adequado.  

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas como estratégias metodológicas: 

aprofundamento do estudo dos seguintes temas centrais: conflitos socioambientais e mediação 

de conflitos no Mercado Público. O processo de coleta de dados ocorreu através das seguintes 

técnicas: registros fotográficos, entrevistas informais, aplicação de um questionário 

semiestruturado e atividades em colaboração com Grupo Interdisciplinar com o objetivo de 

identificar aspectos relacionados á estrutura do mercado, dados de identificação dos 

permissionários e impactos socioambientais existentes. 

3. Resultados e Discussão 

PROBLEMAS ENCONTRADOS NO 

MERCADO PÚBLICO 

EXEMPLO 

1. Resíduos Sólidos - Mistura de diversos materiais no mesmo coletor 

- Dificuldade de reutilização 
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De acordo com a obtenção de tais resultados a mediação desses conflitos pode ser das 

seguintes formas:  

FORMA DE LIDAR 

COM OS 

CONFLITOS 

DEFINIÇÃO 

1. Negociação 
Forma onde as partes tentam chegar a uma decisão conjunta em assuntos 

de interesses mútuos. Participam as partes interessadas e seus 

representantes. As decisões são tomadas pelas partes. 

2. Mediação 
É mais complexa do que a negociação e implica na participação de um 

terceiro indivíduo “neutro”, que não tem interesse nas partes. O mediador 

pode ser uma instituição, uma pessoa ou um grupo. Investiga a fundo os 

problemas reais e auxilia a criar e avaliar as opções de soluções com um 

critério científico que assegura aos mediados de que o acordo resultante 

será justo, equitativo e duradouro, atento ao relacionamento existente entre 

eles e ao encontro de um caminho de respeito e cooperação no tratamento 

das suas diferenças. O mediador é também um facilitador.  

2. Mau condicionamento dos resíduos - Falta de coletores específicos  

3. Limpeza do Mercado - Acumulo de resíduo por longo período de tempo 

4. Gestão do Mercado - Insatisfação com a gestão administrativa 

5. Espaço  - Falta espaço para estacionamento perto ao mercado 

- O espaço para descarga de mercadoria não é 

adequado e insuficiente 

6. Politicas Públicas  - Faltam politicas públicas aplicadas ao Mercado 

7. Mercado Público e Feira  - Interação amigável entre o mercado e a feira no 

entorno  

8. Mercado Público e anexo - Interação entre os anexos do mercado 
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3. Arbitragem 
Arbitragem é uma forma de resolução de conflitos na área privada, ou seja, 

sem qualquer ingerência do poder estatal, onde as partes litigantes (que têm 

um litígio a ser resolvido), de comum acordo e no pleno e livre exercício da 

vontade, escolhem uma ou mais pessoas, denominadas árbitros, para 

resolver a questão, submetendo-se à decisão final dada pelo árbitro. A 

função do árbitro nomeado será a de conduzir um processo arbitral, 

semelhante ao processo judicial, porém muito mais rápido, informal, de 

baixo custo e onde a decisão deverá ser dada por pessoa especialista na 

matéria-objeto da controvérsia.  

Assim, é importante destacar que esses instrumentos representam apenas um dos 

estágios do procedimento que deve ser empregado para se realizar a mediação de conflitos no 

âmbito socioambiental no Mercado Público de Casa Amarela.  Desse modo, a política de 

mediação como meio alternativo de tratamento dos conflitos, nas questões relativas ao meio 

ambiente, pretende, dentre outras coisas, construir outra mentalidade de pacificação social, 

abandonando a cultura de litígio.  

4. Conclusões 

Caberia aos formuladores da política ambiental, portanto, estudar a viabilidade de 

institucionalizar a mediação ambiental como um instrumento de apoio às diversas ações de 

gestão ambiental, permitindo que o Estado propicie um espaço para que as partes em conflitos 

iniciem um processo de discussão, de aproximação, de harmonização de interesses. Esse 

procedimento educa as partes a buscar soluções consensuais para o conflito em questão 

(TORRES, 2006). Por fim, a participação da sociedade na busca de soluções para a resolução 

dos conflitos na área ambiental se mostra eficiente tanto quanto comparada à via judicial, pois a 

mediação proporciona aos envolvidos a oportunidade de diálogo, que serve de instrumento de 

conscientização dos direitos e deveres das partes. 
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RESUMO 

A caracterização dos aspectos fisiográficos de uma 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. Todo estudo 

voltado à caracterização e orientação para uso e ocupação da terra, deve ser acompanhado por 

uma análise fisiográfica detalhada da área. Neste contexto, o presente plano de trabalho visou 

caracterizar os aspectos fisiográficos da comunidade de Palmeira, localizada no município de 

Glória do Goitá (PE). A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos no presente 

trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica além de observações e registro fotográfico in locu. 

Os resultados obtidos evidenciaram que a comunidade rural Palmeira é essencialmente agrícola. 
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Na comunidade é desenvolvida a prática da agricultura orgânica e convencional. Contudo, os 

solos são cultivados sem orientação técnica adequada e sem o uso de práticas de manejo e 

conservação. Desta forma, o processo de ocupação do território da comunidade, determinado 

por condicionantes naturais e sociais, ocasiona vários impactos que produzem efeitos na 

paisagem e no ambiente local. Estudos devem ser conduzidos na referida comunidade para que 

sejam oferecidas alternativas economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis para os 

agricultores locais. 

Palavras–chave: Caracterização fisiográfica; Diagnostico ambiental; comunidade Palmeira. 

1. Introdução 

A caracterização dos aspectos fisiográficos de uma 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. Todo estudo 

voltado à caracterização e orientação para uso e ocupação da terra, deve ser acompanhado por 

uma análise fisiográfica detalhada da área (MORAIS et. al., 2008). 

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 presente plano de trabalho visou 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 baseou-

se em pesquisa bibliográfica além de observações e registro fotográfico in locu. Os dados 

relativos à geomorfologia, geologia, pedologia, hidrografia, clima e vegetação foram 

sistematizados e analisados a fim de subsidiar 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 

A comunidade de Palmeira localiza-se na zona rural do município de Glória do Goitá, 

na mesorregião Mata e na Microrregião Vitória de Santo Antão do Estado de Pernambuco. O 

município dista da capital Recife cerca de 66,1 Km. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o município de Glória do Goitá possui 

uma população total de 29.019 habitantes, sendo 13.585 habitantes na área rural e 15.434 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 355 

 

 

 

habitantes na área urbana (IBGE, 2010).  Dados do Censo Demográfico de 2010 

revelaram que o fornecimento de energia elétrica estava presente praticamente em todos os 

domicílios. A coleta de lixo atendia 62,4% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de 

abastecimento de água o acesso estava em 50,1% dos domicílios particulares permanentes e 

35,6% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2010). Quanto 

aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 20,8% da população está na extrema pobreza, 

com intensidade maior na área rural (25,2% da população na extrema pobreza na área rural 

contra 16,9% na área urbana) (MDA, 2015). Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas 

de 10 anos ou mais era de 27,3%. Na área urbana, a taxa era de 22,4% e na zona rural era de 

32,9% (IBGE, 2010). 

A principal atividade de renda do município é a agricultura, com ampla área de 

plantação de cana-de-açúcar, limão, maracujá, acerola, macaxeira, pimentão, cebola, alface, 

cenoura, tomate, beterraba, pepino, cebolinha e o coentro. Tanto nas adjacências da BR, quanto 

na zona rural de Glória do Goitá encontram-se pequenas plantações, como no caso da 

comunidade de Palmeira onde há prática de agricultura orgânica e convencional (BRITO & 

MACIEL, 2015). 

O município de Glória do Goitá situa-se na zona de transição, entre a faixa úmida da 

região fisiográfica Litoral/Mata de Pernambuco e o Agreste mais seco. Com relação à 

hidrografia, encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, na 

sub-bacia do Rio Goitá, com padrão de drenagem dendrítico e tendo como tributários 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 (CPRM, 2005). Com relação à geomorfologia, o 

município está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, a porção oeste do 

município encontra-se na unidade geomorfológica Pediplanos Arenosos/Argilosos, ocupando 

cerca de terço do território, enquanto ao leste são observadas as Superfícies Dissecadas, onde se 

inserem as áreas de Várzeas e Terraços Aluviais, e os Tabuleiros (Dissecados e Pouco 

Dissecados) (CPRM, 2005). 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). Com relação à 

pedologia, no município, na área dos Pediplanos ocorrem as associações de Planossolos + 

Neossolos Litólicos, solos característicos da região semiárida. Já nas Superfícies Dissecadas 

Rebaixadas, ao sul e sudeste do território, encontram-se os Argissolos Vermelho-Amarelo e, no 

nordeste, os Luvissolos e Latossolos, esses nas áreas de Tabuleiros. 
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As condições naturais de relevo e de clima condicionaram tanto a vegetação natural 

quanto às formas de uso do solo, estabelecendo-se no município de Glória do Goitá, grandes 

áreas de plantação de cana-de-açúcar, mas com forte presença do cultivo da mandioca. O cultivo 

do coqueiro também se destaca na região assim como o plantio do feijão, da banana, da batata-

doce e do abacaxi. A olericultura também tem destaque nas áreas mais declivosas, notadamente 

com o cultivo de coentro e de cebolinho. Além das atividades agrícolas, a pecuária é uma 

atividade econômica importante no município e, recentemente, a silvicultura também passou a 

ocupar um espaço no município (CUNHA & ORLANDO, 2012). Toda essa variedade de 

formas de uso e ocupação das terras se deu à custa de intensas modificações na paisagem 

natural, com supressão da vegetação natural. Além dessas, a atividade ceramista, que até hoje se 

desenvolve no município, foi grande responsável pela remoção da cobertura vegetal e pela 

descaracterização da estrutura da vegetação natural semidecidual (CUNHA & ORLANDO, 

2012). Na comunidade de Palmeira (Glória do Goitá, PE), os solos são predominantemente 

cultivados com hortaliças e citros. No entanto, pode-se verificar áreas com plantio de bananeira 

e mandioca. De acordo com estudos conduzidos por Brito & Maciel (2015), na comunidade de 

Palmeira é realizado o cultivo orgânico de limão, maracujá, inhame, macaxeira, pimentão, 

cebola, alface, cenoura, tomate, beterraba, pepino, cebolinha e coentro, que são comercializados 

nas feiras agroecológicas de Caruaru, Recife, Olinda e Vitória de Santo Antão. Embora seja 

praticada a agricultura orgânica na comunidade, estudos conduzidos por Alves et al (2015) 

indicaram que a maioria dos agricultores aplicam agrotóxicos nas hortaliças. Também é possível 

verificar na comunidade Palmeira, que os solos são cultivados sem o emprego de técnicas 

adequadas de manejo e conservação do solo. Estes resultados corroboram os resultados 

encontrados por Alves et al (2015), onde constatou-se o desconhecimento ou despreparo dos 

agricultores no que tange ao uso de técnicas apropriadas afim de evitar e/ou minimizar a 

degradação do solo. Outra questão relevante identificada na comunidade de Palmeira e também 

corroborada pela pesquisa de Alves et al (2015), diz respeito ao uso das queimadas para 

preparar o solo antes do cultivo das hortaliças. Embora o uso do fogo para preparo do terreno 

seja comum no meio rural, por ser uma forma mais rápida e prática para limpeza do terreno para 

o plantio, além reduzir gastos com mão de obra para limpeza do terreno e redução dos custos de 

produção; dentre outras (OLIMPO, 2014), esta técnica acarreta diversos malefícios ao solo, uma 

vez que elimina os microrganismos presentes na camada superficial do solo, desgastando-o e 

empobrecendo-o (OLIVEIRA, 2001). Na pesquisa conduzida por Alves et al (2015), a maioria 

dos agricultores afirmaram utilizar a queimada como técnica para preparo do terreno para o 

plantio. 

4. Conclusões 
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O processo de ocupação do território, determinado por condicionantes naturais e sociais, 

e as suas consequências sobre os sistemas ecológicos, produzem efeitos na paisagem e no 

ambiente que precisam ser compreendidos para que possam ser oferecidas alternativas para o 

futuro de nossas sociedades no rumo da sustentabilidade. Os resultados obtidos na presente 

pesquisa evidenciaram que a comunidade rural Palmeira, pertencente ao município de Glória do 

Goitá (PE), é essencialmente agrícola. Na comunidade é desenvolvida a prática da agricultura 

orgânica e convencional. Contudo, os solos são cultivados sem orientação técnica adequada e 

sem o uso de práticas de manejo e conservação. Desta forma, o processo de ocupação do 

território da comunidade, determinado por condicionantes naturais e sociais, ocasiona vários 

impactos que produzem efeitos na paisagem e no ambiente local. Estudos devem ser conduzidos 

na referida comunidade para que sejam oferecidas alternativas economicamente viáveis e 

ambientalmente sustentáveis para os agricultores locais. 
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RESUMO 

Este trabalho buscou mostrar elementos da trajetória histórica da educação de Jovens e Adultos 

no Brasil, especificamente o Programa do Governo Federal “PROEJA”, do IFPE - Campus 

Recife, do Curso Técnico em Refrigeração, na modalidade PROEJA. A proposta foi 

compreender elementos da identidade do aluno nesse programa, e em especial, o que levou esse 

indivíduo (estudante) a interromper a vida escolar na idade certa, o que trouxe ele novamente a 

escola e os motivos de escolherem o PROEJA do IFPE Campus Recife para dar continuidade 

aos estudos. E a partir da analise dos questionários conseguimos traçar bem o perfil do aluno 

que procura fazer o PROEJA no IFPE Campus Recife, e assim conhecê melhor os estudante da 

pesquisa.  

Palavras-chave: PROEJA, identidade, IFPE 

1. Introdução 
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           Um breve levantamento histórico da educação no Brasil desde a chegada dos Jesuítas até 

a Constituição de 1988 nos revela a intermitência das políticas voltadas à educação. E de fato, 

um dos maiores problemas da questão educacional do país é a descontinuidade das políticas 

públicas, mudando a cada governo, pois, embora nasçam tanto da vontade política de cada 

governo como das demandas da sociedade civil, não se caracterizam como política de Estado. 

Entretanto, houve alguns avanços históricos no sentido do marco legal referente à educação 

formal. Um exemplo disto é o preconizado na Constituição Federal de 1988. 

           A Constituição prevê que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso à educação. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 

especifica tal direito universal à educação para contemplar explicitamente os Jovens e Adultos. 

Assim, a LDB provê as bases para a constituição da Educação de Jovens e Adultos como 

modalidade de ensino através da resolução CNB/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. E em 

2006, o DECRETO Nº 5.840, DE 13 DE JULHO DE 2006 institui, no âmbito federal, o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA e com isso, as Instituições Federais de 

Educação e Tecnologia passaram a reservar 10% das suas vagas para os cursos e projetos na 

modalidade PROEJA (BRASIL, 2006). 

           No processo de implementação do PROEJA, foi construído um Documento Base a partir 

do pressuposto de que se busca não apenas a inclusão de jovens e adultos nessa sociedade 

desigual, mas a construção de uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e 

social; em um projeto de nação que vise uma escola vinculada ao mundo do trabalho numa 

perspectiva radicalmente democrática e de Justiça Social (BRASIL, 2005). 

           Com isso, o PROEJA foi implantado no Instituto Federal de Educação Ciências e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE), à época CEFET-PE, como parte de uma política de inserção 

de Jovens e Adultos nos processos de escolarização e profissionalização, de forma integrada e 

como uma estratégia e um projeto de nação. E a partir daí surgiu à necessidade de conhecer 

esses sujeitos sociais que passam a fazer parte da comunidade educativa do IFPE. O estudo ora 

apresentado procurou contribuir com o PROEJA na perspectiva de ampliar o conhecimento 

sobre os estudantes dessa modalidade de ensino, a acerca dessa tão importante política pública. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalentes) 

2.1. Revisão bibliográfica  

a) Levantamento bibliográfico sobre educação no Brasil. 

b) Estudo de documentos do Congresso Nacional, MEC, LDB, relativos à Educação, Educação 

de Jovens e Adultos e PROEJA, particularmente, o Documento Base do PROEJA no âmbito 

nacional e o PPP do curso. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.840-2006?OpenDocument
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c) Estudo da arte do conceito de identidade. Foram estudados autores como: GODEFREY 

(1998), RUANO-BORBALAN (1998), BAUGNET (1998), para subsidiar o entendimento do 

perfil dos estudantes do PROEJA.  

2.2. Construção os dados 

a) O questionário com perguntas fechadas e abertas, respondido por 63 estudantes do Curso 

PROEJA de Refrigeração. Eles foram respondidos de forma individual, no decurso de uma aula, 

emprestada para tal finalidade. A pesquisadora, após prévia autorização do coordenador do 

curso e combinação com os professores responsáveis pela aula, entrou em sala, explicou a 

metodologia e as finalidades do estudo, entregou uma folha de papel na qual se encontravam 

impressas as questões do questionário, sendo dessas, seis fechadas e sete abertas. Foi solicitado 

aos estudantes que respondessem por escrito, na folha entregue e garantido que os seus dados 

pessoais não iram ser informados na pesquisa. A aplicação dos questionários nas quatro turmas 

(1º, 3º, 5º e 7º Períodos) do curso de Refrigeração no turno da noite no Campus Recife foi 

realizada em Abril de 2015. Totalizando 63 questionários respondidos, sendo 17 do 1º período, 

17 do 3º período, 16 do 5º período e 13 do 7º período.  

 2.3. Análise dos dados 

a) Após todos os questionários respondidos foi feita uma leitura para garantir a familiaridade 

com as respostas elicitadas. Os dados foram analisados a partir da construção de agrupamentos 

pela recorrência e respostas comuns. Essa análise se encontra visualizada neste relato através de 

gráficos construídos no programa Excel.  Esse tipo de visualização permite uma maior 

compreensão e explicação do perfil dos alunos que procuram o PROEJA, para dar continuidade 

aos estudos e logo após a construção do relatório final. 

3. Resultados e Discussão 

           A partir da análise dos questionários, identificamos o perfil do aluno que procura 

participar desse tipo de Programa do Governo Federal o PROEJA. Iniciando a caracterização os 

estudantes do PROEJA, observamos, nos gráficos 1, 2, 3 e 4, a quantidade de homem e 

mulheres, a faixa etária, a renda e o estado civil: 

Gráfico 1. Sexo dos estudantes do PROEJA 
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Gráfico 2. Idade dos estudantes do 

PROEJA  

 

Gráfico 3. Condições de Trabalho dos estudantes do PROEJA 

Gráfico 4. Estado Civil dos estudantes do PROEJA 

 

 

 

 

 

             Como pudemos observar, a quantidade de homens é significativamente maior que a de 

mulheres (77 % de homens e 23% de mulheres). Esses números é um indicativo de um viés de 

gênero, advindo da atividade profissional relativa ao curso em estudo. De fato, até mesmo entre 

estudantes homens, aparece a questão de cursar o que é ofertado, embora, originariamente, a 

escolha pessoal do estudante seja outros cursos, como podemos observar na fala o estudante 3-

6, de 32 anos, homem, casado e empregado com salário mínimo: foi escolha forçada, gostaria de 

cursar eletrotécnica. Passei em 2010 no vestibular para eletrotécnica, mas esqueci de matricular. Perdi a 

minha primeira oportunidade de ingressar no IFPE. Ainda nesse sentido, assim se expressa o 

estudante 3-15, com 26 anos, homem, casado, empregado e com bolsa PROEJA: não foi escolha o 

curso técnico por que só tinha no ato da inscrição refrigeração, foi meio só tem tu. O PROEJA no inicio 

no IFPE tinha muitas opções hoje na verdade só tem refrigeração que continue, pois a ideia é muito boa. 

Na mesma direção, temos a fala da estudante 5-4, de 41 anos, casada e trabalhadora autônoma: a 

escolha foi por causa da idade, porque os outros cursos não davam oportunidade. 

A idade predominante dos estudantes vai de 21 a 40, o que indica que o curso responde 

ao preconizado na política posta. Nesse sentido, não se verificou processo de juvenização do 
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curso. No que se refere à situação de ocupação/trabalho, observamos que a maioria está 

empregada (57%). Entre os desempregados (41%), muitos participam de alguma política social 

(bolsa família, bolsa do curso, auxilio doença) ou procuram outras estratégias para obtenção de 

renda, como por exemplo: mesada (no valor de R$ 400,00), venda de livros, entre outras. O 

estudante 1-17 assim relata sua estratégia de obtenção de renda: no momento trabalho com 

manutenção de computadores e tenho uma rede de internet na comunidade que o valor mensal ficar em 

torno de R$700,00 a 900,00 por mês. Quanto ao estado civil, a maioria relatou que são casados 

(53%). Os solteiros representam 30% e os que relataram mora juntos foram 12%. 

              Após ter retratado a trajetória socioeconômica dos estudantes do curso de Refrigeração 

na modalidade PROEJA, considerando a desistência e o retorno. Mostrando, ainda os motivos 

da escolha do PROEJA e do IFPE para dar continuidade aos seus estudos.   

Gráfico 6. Motivos da Desistência 

 

 

 

 

Gráfico 7. Motivos para voltar a estudar 

 

 

 

 

               Os principais motivos de desistência foi o trabalho e cuidar da família (39%). Entre os 

outros motivos destacamos seis mulheres que desistiram por causa da gravidez, dois por sempre 

repetirem. Como motivo de desistência também foi relatado doença de parente, participação no 

exército e o estudante 3-2 relata que tinha muita dificuldade de aprender. Esses dados apontam 

para a necessidade e uma parcela da população ingressar precocemente no mercado de trabalho, 

em detrimento de seu processo de escolarização. Nesse sentido, considerar que as políticas 

públicas, especialmente as voltadas para a universalização da educação, mesmo que numa 

perspectiva compensatória, como é o caso do PROEJA, devem considerar os problemas 

correlatos no que concerne a evasão.  

O gráfico a seguir mostra que o principal motivo relatado para voltar a estudar foi à 

procura de uma profissão (49%) e melhores condições e vida (15%). Isso revela um contingente 

que, na idade adulta, ainda se encontra com a sua escolarização incompleta, bem como quanto 

com seu processo de profissionalização comprometido, o que acarreta a busca por “melhores 

condições de vida”. 
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Dentro dos outros motivos destacamos a falar de alguns estudantes. O 5-14 sempre gostei 

de estudar, fui obrigado a parar de estudar para trabalhar e agora tenho uma nova oportunidade de 

trabalho por isso a voltar. A estudante 3-11 incentivo dos filhos e o desejo de uma vida com mais 

possibilidades e o 1-7 diz querer algo na vida seriamente e por querer uma qualificação.     

Gráfico 8. Motivo para escolher o PROEJA 

 

 

  

              A principal resposta foi que, o PROEJA do IFPE era a melhor opção com 47%. O 

horário também mostrou ter importância na escolha do curso com (11%). A duração do curso 

influenciou 9% dos estudantes.  Isso mostrou que o aluno que procura fazer o PROEJA é um 

aluno trabalhador precisa terminar o curso com sobriedade. 

Além disso, motivos variados também levaram a escolha do curso. Destacamos a fala de 

alguns estudantes como, por exemplo: o 1-15 diz por ser um projeto de inclusão e o 5-16 fala que 
estava procurando um meio de voltar a estudar, realizar um curso técnico e tive oportunidade de passar 

na prova de seleção do IFPE. Ainda temos o estudante 3-11 foi meu filho que mim escreveu ai decidir 

fazer e o 3-16 fala que está no PROEJA: por ser um programa de incentivo e encontraria casos iguais 

ao meu. 

Gráfico 9. Motivos para escolher o IFPE 

 

              

 

 

              O gráfico acima nos mostra que a maioria dos estudantes, escolheu o IFPE por tê-lo 

como referência (44%). Isto está muito presente na vida dos alunos, por ser uma instituição de 

ensino reconhecida pelo mercado de trabalho. Os outros motivos (28%) que levaram a escolha 

do IFPE temos: localidade, uma mãe diz que em um filho que estuda no integrado no mesmo 

curso e outra estudante o filho já estudou no IFPE também no mesmo curso e por ser 

reconhecida pelas empresas. O ensino de qualidade também foi outro ponto importante, cerca de 

(17%) responderam essa opção. 

4. Conclusões 

A partir das respostas dos questionários foi possível identificar algumas características 

socioeconômicas dos estudantes e traçar um perfil do aluno que está matriculado no curso de 

Refrigeração no turno da noite na modalidade PROEJA no IFPE Campus Recife. Mostrando a 
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distribuição de homens e mulheres, casados, solteiros e a condições de trabalho, tudo isso bem 

detalhado nos gráficos mostrados acima. Também foi possível identificar através das narrativas 

os motivos de desistências e os motivos para voltar aos estudos. 

E por fim, esses resultados da pesquisa nos mostram a importância das políticas 

públicas compensatórias. No que concerne ao avanço da democratização no Brasil é importantes 

para contribuir no avanço da aprendizagem dos estudantes que em algum momento da vida 

tiveram que interromper. E divido algumas circunstâncias voltam a estudar e procuram 

programas como EJA, PRONATEC e o PROEJA para continua aos estudos. Já que muitos 

desses alunos trabalham e não disponibilizam de muito tempo para estudar no ensino regular, e 

terminam se voltando para as políticas públicas aonde vão encontra pessoais que passaram pelos 

mesmos motivos. 
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RESUMO 

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) constitui-se 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. É uma espécie de guia para o 

processo de intervenção na comunidade. Neste contexto, o presente plano de trabalho teve como 

principal objetivo 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. A metodologia empregada compreendeu o uso de técnicas de caminhadas 

transversais, entrevistas semiestruturadas e construção de mapa, diagrama e matrizes. Os 

resultados encontrados evidenciaram que os problemas mais relevantes da comunidade estão 

relacionados às questões de infraestrutura (transporte ineficiente e inadequado para a população 

e para o escoamento da produção agrícola) e de meio ambiente (contaminação dos recursos 

hídricos, uso de agrotóxicos sem orientação e sem EPI, desmatamento, lixo e queimadas). Estas 

questões foram elencadas em ordem de prioridade e posteriormente, sugerido um cenário para 

solução dos problemas citados. Neste cenário, as soluções poderão ocorrer a curto, médio e 

longo prazo, sempre com a presença ativa da população local. No entanto, estudos posteriores 

para validação destas demandas devem ser conduzidos e aprofundados a fim de permitir 

soluções eficientes e adequadas à realidade local  

Palavras–chave: Diagnóstico ambiental,  Diagnóstico Rural Participativo; Comunidade de 

Oiteiro 

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 (SHIROTA, 2000).  

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) constitui-se 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. É uma espécie de guia para o 
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processo de intervenção na comunidade. 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  

Para o presente trabalho, foram utilizadas as técnicas de caminhadas transversais, 

diagramas, mapas e croquis (GUIMARÃES et al., 2007). Após estabelecer contato com as 

lideranças comunitárias, foram 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. Buscando-se a criação de um 

diálogo investigativo, foram realizadas com alguns moradores locais, entrevistas semi-

estruturadas orientadas por roteiros onde apenas alguns temas foram predeterminados e outras 

questões emergiram ao longo da entrevista. Com a participação dos moradores locais, foi 

construído, em papel comum, um mapa de recursos naturais da comunidade. A fim de 

possibilitar ao morador da comunidade e ao técnico, a visualização de informações complexas, 

facilitando a comunicação entre ambos para posterior análise, foi construído o diagrama de 

Venn. Também foram elaboradas matrizes com o objetivo de comparar diferentes opções para 

poder classificá-las, analisá-las, hierarquizá-las ou avaliá-las, a partir de critérios 

preestabelecidos. No presente trabalho foram 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 

Oiteiro é um povoado do município de Vitória de Santo Antão que está localizado na 

mesorregião Mata e na Microrregião Vitória de Santo Antão do Estado de Pernambuco.  

O município possui, de acordo com o censo 2010 do IBGE, uma população residente 

total de 129.974 habitantes, sendo 113.429 (84,5) na zona urbana e 16.545 na zona rural, 

resultando numa densidade demográfica de 348,80 hab/Km2. Quanto aos níveis de pobreza, em 

termos proporcionais, 13,7% da população está na extrema pobreza, com intensidade maior na 

área rural (17,3% da população na extrema pobreza na área rural contra 13,2% na área urbana) 
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(MDA, 2015). Na área de educação, o município de Vitória de Santo Antão possui 110 

estabelecimentos de ensino fundamental e 19 estabelecimentos de ensino médio (IBGE, 2010). 

Na comunidade de Oiteiro existe 01 escola municipal de educação infantil e ensino 

fundamental.A rede de saúde é composta por 57 estabelecimentos de saúde, sendo 38 públicos 

(01 estadual e 37 municipais) e  19 privados. Na comunidade de Oiteiro, existe uma unidade 

básica de saúde. Entre 2005 e 2009, a estrutura econômica municipal demonstrava participação 

expressiva do setor de Serviços, o qual responde por 55,6% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 26,3% em 2009 contra 22,4% em 

2005. Em sentido contrário ao verificado no Estado, em que a participação industrial decresceu 

de 22,4% em 2005 para 18,9% em 2009 (MDA, 2015). Na comunidade Oiteiro a principal 

atividade econômica desenvolvida é a agricultura, especialmente a produção de hortaliças. 

De acordo com os dados produzidos pelas entrevistas realizadas com os moradores 

locais e observações realizadas nas visitas in locu, os principais problemas da comunidade 

referem-se à contaminação dos corpos hídricos, descarte inadequado do lixo, transporte 

ineficiente para a população e produção agrícola, uso de agrotóxicos (especialmente relacionado 

ao descarte inadequado das embalagens e a falta de uso de EPI na aplicação). Desta forma, 

pode-se visualizar através do Diagrama de Venn (Figura 1), os principais problemas 

encontrados na comunidade de Oiteiro. 

Figura 1: Diagrama de Venn da Comunidade Oiteiro (Vitória de Santo Antão- PE) 

infocando os principais problemas encontrados na comunidade 

 

 

A partir da identificação dos problemas existentes na comunidade de Oiteiro, foi 

construída a matriz de priorização de problemas (Figura 2). Esta matriz indica que na 
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comunidade de Oiteiro, os principais problemas evidenciados pelos moradores locais podem ser 

agrupados em questões relacionadas à infraestrutura e ao meio ambiente, nesta ordem de 

prioridade. 

Figura 2: Matriz de priorização dos problemas da Comunidade de Oiteiro (Vitória de 

Santo Antão - PE) 

 

Transporte para população

Transporte para produção 
agrícola

Contaminação dos corpos 
hídricos

Uso de Agrotóxico

Desmatamento

Lixo

Queimadas

 

Considerando as questões supramencionadas, sugere-se a matriz de alternativas de 

cenários para a comunidade de Oiteiro (Figura 3). 

Figura 3: Matriz cenários de alternativas para a comunidade de Oiteiro (Vitória de Santo 

Antão - PE) 

 

Embora tenha sido estabelecida uma ordem de prioridade no que se refere às questões 

que necessitam de uma intervenção na comunidade, é importante salientar que estas questões 

estão interelacionadas e necessitam ser visualizadas de forma integrada para sua gestão. 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos permitiram diagnosticar que os problemas mais relevantes 

evidenciadas pelos moradores da comunidade Oiteiro, estão relacionados prioritariamente às 

questões de infraestrutura e meio ambiente, as quais compõem um cenário onde as soluções 
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poderão ocorrer a curto, médio e longo prazo, sempre com a presença ativa da comunidade, seja 

através das associações de moradores ou de grupos sociais organizados. O Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) realizado na comunidade de Oiteiro, poderá servir como parâmetro para 

auxiliar na definição das estratégias necessárias às intervenções que necessitam ser feitas no 

local, uma vez que as demandas existentes na comunidade foram identificadas a partir da 

participação social. Contudo, estudos posteriores para validação destas demandas devem ser 

conduzidos e aprofundados a fim de permitir soluções eficientes e adequadas à realidade local. 
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Introdução: as doenças cardiovasculares representam a principal causa de 

morbimortalidade no Brasil. Quanto à sua etiologia, os principais fatores de risco, são: 

tabagismo, hipertensão arterial, altas concentrações de colesterol sérico, diabetes, obesidade e 

inatividade física. Objetivo: identificar o estado nutricional e o risco cardiovascular dos adultos 

atendidos nas Unidades de Saúde da Família do município de Pesqueira – PE. Método: estudo 

descritivo de corte transversal quantitativo. A seleção dos participantes se deu por conveniência, 

onde a população foi convidada a participar, levando-se em consideração os critérios de 

inclusão e de exclusão, tendo-se utilizado entrevista individual face a face, e o registro das 

informações utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e 

abertas, e aferição das medidas antropométricas, objetivando classificar o estado nutricional 

através do IMC e da Relação Cintura/Quadril-RCQ.  Resultados: predominância população 

feminina em 80%, 35% estavam estróficos, 65% apresentavam sobrepeso ou obesidade nos 

diversos graus. Quanto à (RCQ) no sexo feminino 46% apresenta risco muito elevado, 24% 

risco elevado, e 30% não apresentava risco para as DCV, já no sexo masculino73% risco 

elevado e 27% não apresentaram risco. Conclusões: é importante, estabelecer práticas de 

monitoramento da condição nutricional, e direcionar intervenções adequadas visando corrigir 

essas distorções nutricionais encontradas.  

Palavras–chave: antropometria; estado nutricional; fatores de risco; Índice de Massa Corporal- 

IMC; obesidade  

1. Introdução 

As doenças cardiovasculares representam a principal causa de morbimortalidade no 

Brasil desde os anos 60, ou seja, em números de hoje, cerca de 300 mil brasileiros por ano são 

vítimas desse mal. Quanto à sua etiologia, os principais fatores de risco foram identificados por 

estudos epidemiológicos realizados nos últimos 30 anos, destacando- se o tabagismo, a 

hipertensão arterial e altas concentrações de colesterol sérico seguidos por diabetes, obesidade e 

inatividade física (VASCONCELOS; CABRAL; ARRUDA,2009). 

Nos últimos anos a prevalência de sobrepeso e obesidade nos adultos vem aumentando 

rapidamente nos países desenvolvidos, bem como nos pais industrializados. O que vem 

contribuindo para esse fato, são os hábitos alimentares pouco saudáveis, o sedentarismo. Sendo 

considerados como uns dos principais fatores de risco para as principais doenças não 

transmissíveis (GHARAKHANLOU et al,2012). A Organização Mundial de Saúde (OMS), 

afirma que a obesidade pode ser caracterizada como uma epidemia mundial não tendo limites. 

Esta doença esta diretamente ligada com a diabetes e a hipertensão arterial (SOUZA, 2003). 

Dessa forma, a presente pesquisa visou identificar o estado nutricional e risco 

cardiovascular dos adultos atendidos nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família do 
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município de Pesqueira – PE, e sua possível associação aos componentes relacionados à saúde 

dessa população. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quantitativo o qual produz 

“instantâneos” da situação de saúde da população investigada, diante da avaliação individual da 

condição de saúde de cada membro da comunidade ou população estudada.  

A seleção dos indivíduos se deu por conveniência, onde a população foi convidada a 

participar da pesquisa quando estava presente na unidade de saúde para ser atendido pela equipe 

no período em que estava sendo realizada a coleta dos dados, tendo a mesma sido realizada nos 

turnos da manhã e tarde. 

Para seleção da amostra foram levados em consideração os critérios de inclusão (ser 

clientes que frequentam as Unidades de Saúde do município de Pesqueira – PE; estar presente 

na instituição durante o período estabelecido para coleta dos dados e participar do estudo de 

forma voluntária, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e os critérios 

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). 

Os dados foram coletados por meio de entrevista individual com os participantes que 

responderam ao questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, Em 

seguida foi realizada a avaliação nutricional através da verificação das medidas 

antropométricas: peso, altura, circunferência da cintura – cm,  circunferência do quadril, razão 

cintura/quadril – cm.. 

O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Otávio de Freitas/SES, para análise. Tendo o mesmo sido aprovado CAAE: 

31997814.3.0000.5200. 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 os princípios éticos da justiça, beneficência 

e da não maleficência. 

3. Resultados e Discussão 

Participaram da pesquisa 132 dos adultos atendidos nas Unidades de Estratégias de 

Saúde da Família do município de Pesqueira -PE. Houve predominância da população feminina 

em 80%. 
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A distribuição do estado nutricional desses adultos segundo o IMC, revela que 35% estavam 

estróficos, 34% com sobrepeso, 17% apresentava obesidade grau I, 11% apresentavam 

obesidade grau II e 3% apresentavam obesidade grau III. 

De acordo com os parâmetros da OMS, é possível detectar que no sexo feminino, 46% da 

amostra apresentaram risco muito elevado para doenças cardiovasculares, 24% risco elevado, e 

30 % sem risco. Já em relação o sexo masculino observa-se que houve predominância de risco 

elevado com 73% para as DCV e apenas 27% não apresentaram risco.   

Gráfico 1- Relação Cintura/Quadril (RCQ) dos adultos de ambos os sexos atendidos nas 

Unidades de Estratégias de Saúde da Família do município de Pesqueira – PE, 2015. 

 

4. Conclusões 

Estudar o perfil nutricional de uma comunidade é de grande importância, uma vez que 

nos permite conhecer as condições de morbimortalidade relacionadas à sua nutrição e aos seus 
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hábitos de vida, e a partir dai poder trabalhar tentando modificar as distorções nutricionais 

encontradas de forma a preveni-las e/ou minimizá-las.  
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo principal analisar as manifestações da cultura popular no 

Centro Histórico de Olinda (CHO) e sua contribuição para o fortalecimento da identidade 

territorial local/regional. Para atender nosso objetivo, utilizamos como procedimento 

metodológico o levantamento bibliográfico; trabalhos de pesquisa direto no campo (observação, 
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aplicação de formulários de perguntas e entrevistas); análise e interpretação dos resultados a 

partir de uma abordagem cultural da geografia. Como resultados e considerações finais temos 

que ocorre uma relação de vivência cultural forte do CHO, as manifestações culturais realizadas 

ao se apropriarem desse espaço acaba por valoriza-lo, e fortalecer a identidade territorial, 

ocorrendo como vimos nos dados empíricos “a Cidade de Olinda respira o carnaval de rua” em 

todas as épocas do ano. 

Palavras–chave: Centro Histórico de Olinda; Identidade Territorial; Manifestações Culturais  

1. Introdução 

Esta pesquisa faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Espacialidades Culturais: 

manifestações populares, território e identidade”, tendo por objetivo, a partir da caracterização 

das manifestações culturais realizada pela fase anterior (BORGES, 2013; REIS, 2013), refletir, 

na perspectiva da geografia cultural, sobre a importância dessas manifestações para o 

fortalecimento da identidade territorial no Centro Histórico de Olinda. Ao se apropriar dos 

espaços, essas manifestações culturais marca-os com passos de dança, símbolos, ritmos, fixam 

ali memórias, fazendo o espaço apropriado ser mais que um ponto de passagem, mera 

arquitetura, linhas na paisagem, ser um espaço cheio de significados. (CARNEIRO, 2015). Na 

perspectiva da geografia cultural, buscamos valorizar os significados, valores e representações 

culturais inseridos no espaço, buscando compreender a relação, na análise desses valores, 

significados e representações, do ser humano com esse espaço, preocupando-se com a 

espacialização dos fenômenos sociais e colocando o homem no centro da análise geográfica, 

com suas crenças, valores, representações, significados, atitudes e comportamentos (CLAVAL, 

1997; 2002). Compreendendo, com isso, que a cultura tem dimensão espacial, representadas por 

estas práticas socioculturais que são as manifestações culturais, podemos concluir que esta 

contribui na construção de uma identidade territorial nos indivíduos ou grupos que vivenciam 

essas práticas. Justificamos esse estudo pois buscamos contribuir com os tímidos estudos acerca 

dessa temática, contribuindo também com a valorização dos espaços investigados, que é o 

CHO, e os grupos que dele se apropria, contribuindo assim com sua permanência e sua 

identidade como agente cultural.  

2. Metodologia  

Os procedimentos metodológicos utilizados nesse plano de trabalho se referem ao 

levantamento bibliográfico. Também realizamos visitas in loco, onde observamos o espaço e as 

manifestações, efetuamos aplicação de 30 formulários de perguntas aos visitantes, e entrevistas 

semi-estruturadas com três agentes/grupos culturais. Por fim e não menos importante, 

prosseguimos com a análise/interpretação dos resultados. No levantamento bibliográfico 
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fizemos consultas às diferentes concepções científicas acerca dos conceitos de território, 

identidade e cultura, a partir de uma abordagem cultural da geografia, consultando livros, teses, 

dissertações, artigos etc. Na observação in loco pudemos presenciar os locais que ocorrem essas 

manifestações (na maioria das vezes, no findar da tarde). A aplicação dos formulários de 

perguntas e as entrevistas com grupos culturais contribuíram para a averiguação (positiva ou 

negativa) dos locais apropriados para as práticas culturais. Os questionários e as entrevistas 

buscaram também entender a situação do sujeito, sua relação com o CHO, em quais locais estes 

sujeitos conheciam como locais de apresentação dessas manifestações e se, na vivência deste 

naquele espaço, concluía que a identidade territorial daquele espaço era fortalecida por essas 

manifestações e suas práticas culturais. A análise dos resultados partiu da tabulação dos dados e 

interpretação dos fenômenos estudados, que foi feita com a descrição e depois com a 

compreensão dos dados encontrados. 

3. Resultados e Discussão 

Os conceitos primordiais da pesquisa são: Identidade e Território. Tomando identidade 

como “o processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um 

conjunto de atributos culturais inter-relacionados [...].” (Ibid). Segundo Castells (2013, p. 23), 

toda identidade é, do ponto de vista sociológico, construída. A construção dessa identidade 

advém da “matéria-prima fornecida pela história” e demais ciências, como também pela 

“memória coletiva e por fantasias sociais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho 

religioso”, sendo que todos esses materiais colaborativos são processados pelo indivíduo. É 

então a partir da vivência no espaço e a construção de significados por esses atributos culturais, 

que se forma o território defendido por Haesbaert (2004). Mas antes devemos compreender o 

papel da cultura nessa construção simbólica-cultural. É a partir da inserção (e construção) dessa 

cultura em territórios concretos que se cria um território abstrato, simbólico. Bonnemaison 

(2002, p. 101-102) nos afirma que “é pela existência de uma cultura que se cria um território e é 

por ele que se fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o espaço”, 

fundando e encarnando aí valores e significados que contribuem para a construção de uma 

identidade. Logo é a partir da vivência nesse território que surge uma cultura, que dará origem a 

uma identidade, nos ligando simbolicamente ao local vivenciado/apropriado.  

Como vimos a segunda etapa da pesquisa foi de campo, com aplicação de 30 

formulários de perguntas no Centro Histórico de Olinda (CHO). Dos participantes, cerca de 

63% (19) eram mulheres entre 26 e 68 anos, e cerca de 37% (11) eram homens entre 28 e 57 

anos. Desse grupo, cerca de 36,6% moram em bairros da cidade de Recife; 23,3% em bairros de 

Olinda (sem ser no CHO); 13,3% em Abreu e Lima; 10% em Paulista; 6,6% em Jaboatão dos 

Guararapes; 3,3% de Igarassu e 6,6% não responderam à questão. Um público residente da 
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RMR. Observando o gráfico 1, podemos notar que a maioria dos visitantes vão em busca de 

cultura, carnaval, no gráfico seguinte, podemos observar as manifestações mais citadas pelos 

participantes, observando que o maracatu é citado por mais de 80% dos que responderam os 

questionários.  

 

 

Gráfico 1: Motivos de frequentar o CHO.       Gráfico 2: Manifestações Predominantes 

Fonte: Pesquisa de Campo do Autor, 2015. 

As ruas mais citadas, como pontos de culturas, das manifestações mencionados 

por eles anteriormente são: Alto da Sé, Praça do Carmo, Quatro Cantos e Amparo. As 

entrevistas realizadas com três grupos, com perguntas planejadas de modo a corroborar com o 

objetivo e relacionar com os questionários aplicados, tinha como principais questões as 

relacionadas ao fortalecimento da identidade, a existência de conflitos/tensões, e os locais 

utilizados por estes para ensaios/apresentações, de acordo com os grupos entrevistados ( Nação 

Pernambuco, Conxitas e Maracambuco) ocorre sim o fortalecimento da identidade territorial, 

sendo enfáticos ao afirmar que a cidade é Cultural, não observam conflitos redundantes, sendo 

observado, no máximo, problemas com o barulho e os locais utilizados por estes para as práticas 

culturais são principalmente os já mencionados anteriormente pelos visitantes.  

4. Considerações finais 

O Centro histórico de Olinda e sua representatividade cultural, que ultrapassa o 

nacional, universalizando seu conhecimento, nos trás a importância de dar ênfase científica ao 

estudo das ações do homem no território, e sua contribuição na modificação deste espaço, tanto 

na arquitetura ou no concreto, como no cultural ou abstrato. O que encontramos com este 

relatório final foi a apropriação dos territórios localizados no espaço estudado, tanto por parte 
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dos grupos culturais como dos demais agentes, como barraqueiros e foliões. Todos os grupos 

entrevistados colocam que há lugares fixos para ensaios e apresentações antes do período de 

carnaval, porém, chegado o período carnavalesco, estes se utilizam de um cortejo que 

compreende diversas ruas do CHO, muitas destas comuns a todos os grupos. Também se 

constata a harmonia na consolidação desse roteiro, tendo espaço para todos os blocos e demais 

tipo de manifestações culturais. Em relação aos conflitos/tensões, dessas manifestações com os 

moradores percebe-se (tanto na observação in loco, como nas entrevistas e questionários) a 

relação típica de uma cidade adaptada aos costumes culturais do Centro Histórico, que se 

adaptaram ao estilo por vezes calmo, nos períodos de planejamento pós-carnaval (mais 

tranquilo), e outras vezes mais movimentado e barulhento, observada mais nitidamente já nas 

prévias de carnaval. Na relação com a prefeitura, todas as informações demonstram ausência de 

conflitos (por vezes meramente casual), sendo a prefeitura questionada pelos dois primeiros 

entrevistados pela falta de ação concreta na valorização desses grupos. 
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RESUMO 

Tanase ou Tanino-Acil-Hidrolase (EC: 3.1.1.20) é uma enzima produzida por diversos 

organismos vivos e entre eles, as bactérias, fungos filamentosos e leveduras. Neste trabalho 

objetivou-se produzir, purificar parcialmente e caracterizar a tanase obtida a partir de 

Aspergillus niger URM 7131, fungo endofítico isolado do jamelão. A produção foi realizada por 

meio de fermentação em estado submerso e o extrato enzimático bruto obtido passou por 

análises de atividade enzimática e proteínas totais. O extrato bruto passou por uma purificação 

parcial pela adição de sulfato de amônio em três saturações distintas. A saturação que 

apresentou um maior rendimento foi 0-80%. Em seguida, o extrato bruto foi purificado 

parcialmente através do sistema bifásico aquoso PEG 6000/citrato, por meio do sistema PEG 

6000/citrato cujas massas em porcentagens 24/15 em pH 6, respectivamente apresentou um 

fator de purificação de 3,10, atividade 6,26 U/mg e rendimento 60,03%. Na caracterização o 

ensaio 9 apresentou uma atividade de 3,43 U/mg na temperatura de 20ºC em pH 6,0. 

Palavras–chave: Purificação Parcial. Tanase. Caracterização.  

1. Introdução 

Tanino acil hidrolase (TAH), conhecida como tanase (EC 3.1.1.20), é uma enzima 

produzida em presença do ácido tânico. É uma enzima induzível, que possui a habilidade de 

catalisar a hidrólise dos ésteres e ligações laterais dos taninos hidrolisáveis produzindo ácido 

gálico e glicose (BANERJEE et al., 2001). Uma das mais fundamentais fontes de obtenção da 

tanase é a partir da fermentação de micro-organismos (BANERJEE et al., 2001). A tanase está 

entre os maiores grupos de enzimas industriais nas últimas décadas (EL-TANASH; SHERIEF; 

NOUR, 2012).  

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 
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O fungo Aspergillus niger URM 7131 encontra-se preservado em frascos de penicilina 

contendo água destilada esterilizada sob refrigeração e em óleo mineral. 

4.1 Preparo do inóculo 

Para ativá-lo foi executado o repique em meio BDA e incubado em B.O.D a 28ºC 

durante 10 dias. 

4.2 Produção enzimática sob fermentação em estado submerso. 

A produção enzimática ocorreu em frascos de Erlenmeyers de 125 mL contendo 25 mL 

de meio de fermentação e foi inoculado com 1x10
6
 esporos/mL, 30 ºC em shaker por 72h/100 

rpm. Após fermentação, as soluções foram filtradas e centrifugadas a 4000 rpm por 15 minutos. 

4.3 Determinação da atividade enzimática 

A atividade da tanase foi estimada pelo método modificado de Sharma et al. (2000), 

modificado por Pinto (2005) utilizando rodanina etanólica e ácido tânico como substrato. 

Dosagem do conteúdo de proteína 

A proteína total foi determinada pelo método de Bradford (1976), que consiste na 

interação do corante de cor azulada Coomassie Brilliant Blue com as moléculas da proteína. Foi 

utilizado soro albumina bovina como padrão. 

4.5 Purificação parcial 

4.5.1 Precipitação com sulfato de amônio 

O sulfato de amônio foi adicionado ao extrato enzimático bruto até atingir uma 

saturação de 0-30%, 30-60% e 0-80% e em seguida a mistura foi centrifugada a 5000 rpm por 

15 minutos, o precipitado ressuspendido em quantidade mínima de tampão citrato (0,05 M, pH 

5,0) e depois dialisado contra água por 24 horas. 

Precipitação com acetona 

A acetona foi adicionada ao extrato enzimático bruto numa proporção (3:7) e a mistura 

mantida sob refrigeração por 10 minutos. Logo após, foi centrifugada por 10 minutos e em 

seguida, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi resuspendindo em quantidade mínima 

de água destilada. 

Sistema bifásico aquoso (PEG/CITRATO) 

Para o processo de purificação parcial da tanase pelo sistema bifásico aquoso no sistema 

PEG/citrato de sódio foi selecionada a massa molar de polietilenoglicol de 6000 g/mol. Os 
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sistemas (10 g) foram preparados a partir de solução estoque de PEG a 50% (m/m). Os sistemas 

aquosos bifásicos formados de PEG/citrato de sódio foram preparados em tubos cônicos 

graduados pesando-se quantidades apropriadas de PEG, citrato de sódio, ácido cítrico e água 

destilada de acordo com os valores de pH desejados. 

Caracterização bioquímica (pH e temperatura) 

A Metodologia de Superfície de Resposta, utilizando planejamento experimental de 

Doehlert (1970), foi utilizada para predizer o pH e temperatura ótimos para a enzima pré-

purificada. Foram utilizadas duas variáveis (pH e temperatura) pH variando entre 3 e 7 e 

temperatura 20 ºC a 40 ºC  

Análises estatísticas 

Após obtenção dos resultados, os mesmos foram analisados através do programa 

SISVAR – Sistema de Análise de Variância (Ferreira, 2000), realizando-se a comparação de 

médias pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5 % de probabilidade. Os dados obtidos na 

caracterização foram analisados no Statistica 10.0 ao nível de 10% de probabilidade. 

3. Resultados e Discussão 

1.1 Precipitação com sulfato de amônio e acetona 

A saturação 30-60% destacou-se estatisticamente entre as demais, pois apresentou um fator 

de purificação de 0,754 e uma atividade específica de 1557,676 U/mg . Sabu et al. (2005) 

pesquisaram a purificação de tanase a partir do Aspergillus niger, através do método da 

precipitação com sulfato de amônio e com uma saturação de 40-60% obteve uma atividade 

específica quatro vezes maior que o extrato bruto. Na precipitação com acetona não foi possível 

verificar atividade e conteúdo protéico.  

Sistema de duas fases aquosas 

A formação das duas fases foi bastante evidente em todos os sistemas. O sistema que 

recebeu maior destaque estatístico foi o 24% de PEG, 15% de citrato de sódio e pH 6, por 

apresentar fator de purificação maior que os demais sistemas. 

Ferreira et al (2011) pesquisaram a purificação através do sistema de duas fases aquosas 

e obtiveram um  fator de purificação de 3,32 a partir do sistema PEG 4000/fosfato em pH 9,0. 

Caracterização bioquímica 

Os ensaios enzimáticos com tanase parcialmente purificada foram realizados em 

temperaturas que variaram de 20 a 40 ºC e pH entre 3 e 7. Constatou-se que o ensaio que 
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apresentou a maior atividade enzimática foi o 9 que foi executado na temperatura de 20 ºC e pH 

6.   

Verificou-se pela Análise de variância (Tabela 1) que a regressão foi significativa. E 

pode ser utilzada para prever o ponto ótimo para atividade enzimática. O ponto ótimo obtido 

após visualização da superfície de resposta foi na temperature de 18ºC e pH variando entre 4,0 e 

5,5. 

Tabela 1. Análise de Variância para a caracterização enzimática. 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Média dos 

quadrados 

Fcal Ftab 

Regressão 1,74 5 0,35 5,56 5,33 

Resíduo 0,19 3 0,063   

Total 1,03     

Fcal = F calculado; Ftab = F tabelado. R
2
 = 0,90. Nível de confiança: 90%. 

Sena et al. (2014) caracterizaram a tanase quanto ao seu pH e temperatura ótima, do 

fungo Pestalotiopsis guepinii através do planejamento experimental Doehlert e encontraram pH 

e temperatura ótima 6.9 e 30.87 ºC, respectivamente. 

Conclusões 

O presente trabalho teve como objetivo produzir e purificar parcialmente tanase obtida de 

Aspergillus niger URM 7131 como fonte microbiana. Foi possível obter um fator de purificação 

de 0,754, uma atividade específica de 1557,67 U/mg e um rendimento de 4,61% na saturação de 

30-60%. Através do sistema PEG 6000/citrato cuja concentrações em porcentagens 24/15 em 

pH 6, respectivamente apresentou um fator de purificação de 3,10, atividade 6,26 U/mL e 

rendimento de 60,03%. E na caracterização o ensaio 9 apresentou uma atividade de 3,43 U/mL 

na temperatura de 20 ºC em pH 6,0. 

Tendo em vista que a tanase é versátil e possui uma gama de aplicações industriais verifica-

se a necessidade de explorar outros métodos de purificação para tentar obter resultados mais 

significativos.  
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RESUMO 

A adolescência é vista como fase de mudanças físicas e psicossociais, inclusive a formação 

da identidade, onde se busca a construção do ser adulto em detrimento ao ser infantil, no entanto 

esta transição merece atenção visto que surgirão muitas escolhas para os adolescentes, que, 

muitas vezes, podem escolher adotar        comportamentos de risco, como o uso de substâncias 

psicotrópicas.   O estudo teve como objetivo identificar o uso de benzodiazepínicos e suas 

possíveis implicações no processo de aprendizagem. Foi realizado um estudo quali-quantitativa, 

com aplicação de questionário em uma amostra não probabilística de 181 estudantes do ensino 

médio do Instituto Federal de Pernambuco. A partir da aplicação do questionário foi possível 

identificar que 5%, dos estudantes fazem o uso de medicamentos para dormir, sendo o sexo 

feminino responsável pela maior parte do consumo, visto que cerca de 77,8% dos usuários são 

mulheres. Apenas um usuário teve o medicamento prescrito pelo médico, os demais afirmaram 

que utilizavam por indicação da família ou por ter visto na televisão. Os resultados encontrados 

no estudo demonstram que o perfil dos estudantes do ensino médio integrado do Instituto 

Federal de Pernambuco Campus Vitória de Santo Antão é semelhante ao de estudantes de outras 

regiões do país. 

Palavras–chave: adolescentes; aprendizagem; benzodiazepínicos;  

1. Introdução 
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A adolescência é o período do desenvolvimento humano que marca a transição entre a 

infância e a idade adulta. Esta é uma etapa de mudança dramática do ponto de vista social, 

cognitivo e físico que pode aumentar a vulnerabilidade aos distúrbios psicológicos e 

psicofisiológicos (MOREIRA et al.; 2014). 

Dentre essas drogas destacam-se os benzodiazepínicos (BZD), que são drogas hipnóticas e 

ansiolíticas, frequentemente utilizadas na prática clínica, com uma estimativa de uso de até 20% 

da população, dependendo da faixa etária. As drogas ansiolíticas diminuem a ansiedade, 

moderam a excitação e acalmam o paciente.  Esses medicamentos são drogas de ação direta do 

SNC e com menos efeitos colaterais com ação: relaxante muscular, hipnótica, sedativa, 

anticonvulsivante, bloqueio neuromuscular em doses elevadas e dilatação coronariana 

(COELHO et al., 2006). Para Souza et al., (2013) os Benzodiazepínicos (BZD) estão entre os 

medicamentos psicotrópicos mais consumidos em diferentes países no mundo, principalmente 

para tratamento de transtorno de ansiedade e como indutores de sono. 

A aprendizagem é uma atividade cognitiva que ocorre a partir da consolidação da memória, 

e o sono tem importância fundamental nesse processo (VALLE et al., 2009). A aprendizagem 

pode ser influenciada por diversos fatores, sejam eles emocionais, físico, psicológico ou 

externos. A dificuldade de aprendizagem pode está associada à alguns desses fatores, exigindo 

assim que pais e professores fiquem atentos aos filhos e aos possíveis fatores que venham a 

prejudicar a aprendizagem. 

O estudo tem como objetivo identificar o uso de benzodiazepínicos e suas possíveis 

implicações no processo de aprendizagem. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Desenvolveu-se um estudo descritivo de campo de caráter Quali-Quantitativa. A amostra 

não probabilística envolveu 181 (n=181) estudantes do Ensino Médio Integrado do Instituto 

Federal De Pernambuco Campus Vitória De Santo Antão.   Foram elegíveis 

os indivíduos com idade de 10 a 25 anos que estudam no horário integral e cursam o Ensino 

Médio Integrado ao Técnico, este se divide em Técnico em Agroindústria e Técnico em 

Agropecuária.     O instrumento de coleta de dados utilizado foi 

um questionário elaborado para o estudo, com nove perguntas discursivas a respeito da 

utilização de medicamentos para dormir. As variáveis utilizadas foram: nome, idade, curso, 

série, utilização de medicamentos, acesso aos medicamentos, tempo de uso dos medicamentos, 

doença diagnóstica e prática de exercício físico foram as variáveis investigadas no estudo.

 Os questionários foram aplicados nos meses de Agosto e Setembro de 2014. Os dados 

foram analisados e distribuídos em tabela e gráfico de frequência.   O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco (UPE) pelo seguinte 
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número de parecer: 89.701/ 2012. Todos os alunos concordaram com a pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

3. Resultados e Discussão 

A partir da aplicação do questionário foi possível identificar que 5% (9)(Gráfico 1) dos 

estudantes fazem o uso de medicamentos para dormir, sendo o sexo feminino responsável pela 

maior parte do consumo, cerca de 77,8% (7) dos usuários são mulheres indo de encontro com as 

observações de Nordon et al. (2009), para os autores, os usuários de BZD são, em sua maioria, 

mulheres (duas a três vezes mais do que homens), e seu número aumenta conforme a idade. Em 

relação ao número de usuários, a maioria estava no terceiro ano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Percentual de estudantes usuários de remédios para dormir do IFPE-Vitória 

de Santo Antão, 2014. 

 Entre as mulheres a idade das usuárias variou de 15 a 18 anos, sendo 15 a idade de três 

usuárias, os dois homens usuários têm 19 anos. Estudo realizado pelas Nações Unidas através 

da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes tem reforçado que o uso de 

psicotrópicos (tranquilizantes e sedativos) pelos adolescentes, sem prescrição médica, além de 

medicamentos para insônia e ansiedade indiscriminadamente tem promovido o abuso e a 

dependência química (GALDURÓZ et al., 2004). 
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 Apenas um usuário teve o medicamento prescrito pelo médico, os demais afirmaram 

que utilizavam por indicação da família ou por ter visto na TV. Apesar de não ser um fenômeno 

único da modernidade, o consumo de medicamentos sem prescrição tem se tornado uma prática 

comum na população brasileira em todos os grupos etários. Em 2001, 80 milhões de pessoas 

praticaram a automedicação, e cerca de 20 mil morrem ao ano em sua decorrência (CASTRO et 

al., 2013). 

4. Conclusões 

 Os resultados encontrados no estudo demonstram que o perfil dos estudantes do Ensino 

Médio Integrado do Instituto Federal de Pernambuco Campus Vitória De Santo Antão é 

semelhante ao de estudantes de outras regiões do país. Este perfil revela a necessidade da 

abordagem deste tema no currículo acadêmico, a fim de contribuir para a formação de cidadãos 

instruídos a respeito do risco da automedicação e do uso de substâncias psicoativas.   

 A literatura possui poucos trabalhos relacionando o uso de Benzodiazepínicos com a 

aprendizagem, o que dificultou a correlação entre esses dois temas neste estudo. Contudo, como 

alguns medicamentos alteram aspectos do cognitivos, é de extrema importância que novos 

trabalhos possam atentar para essa possível implicação. 
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RESUMO 

A orla de Olinda e Paulista vem sendo constantemente erodida, e é possível que esta causa 

transtornos e danos a população local. A erosão marinha que acontece no litoral de nosso estado 

é um fenômeno natural frequênte, que consiste na retirada de sedimentos das praias, no 

transporte desse sedimento e deposição do mesmo em outro local. Mas essa erosão pode 

acarretar sérios problemas para a população litorânea, causando o recuo ou diminuição da faixa 

de areia das praias, podendo impactar a fundação de imóveis e patrimônios culturais. Gerando 

uma perda enorme em nossa sociedade. Utilizando softwares de processamento de imagens 

foram feitas análises espaciais e vetorização das áreas a estudadas. Gerando dados que 

comprovam que as áreas estudadas encontram-se em processo de erosão. 

Palavras–chave: Olinda, Paulista, erosão marinha, processamento de imagens, vetorização. 

1. Introdução 

A deposição do material sedimentar constituinte da plataforma continental é advinda do 

intemperismo ou erosão das rochas continentais, e ocorre ao longo do litoral, formando praias. 
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O litoral tem um grande valor ambiental e socioeconômico, na forma de recursos. Mesmo sendo 

tão importante ele é uma área de muita instabilidade, devido à dinâmica entre terra-mar. Por 

causa dessa dinâmica podemos presenciar a erosão, transporte e deposição dos sedimentos 

erodidos nas zonas litorâneas. 

A erosão marinha causada nas áreas costeiras de Pernambuco é um fenômeno natural 

freqüente, onde o movimento das marés desgasta a rocha e transporta seus sedimentos para 

outro local, onde este será depositado. O resultado dessa retirada de sedimentos ocasiona o 

estreitamento da faixa de praia, diminuindo a área utilizável e a possível perda socioeconômica 

e cultura das regiões litorâneas. 

Esse projeto tem o objetivo de verificar e mapear os pontos de erosão marinha ocorridos nas 

áreas costeiras de Olinda e Paulista, no período de 1990 a 2014, relacionando com 

geomorfologia de seu litoral. 

2. Materiais e Métodos  

Inicialmente houve a escolha das áreas que seriam analisadas. Foram escolhidas a faixa de 

areia que se encontra após os diques de Olinda até a ponte do Janga, e a praia do Forte de Pau 

Amarelo. Foram feitas visitas a estes lugares para averiguação dos danos reais, causados pela 

erosão marinha a estas áreas. 

Para o trecho da praia de Paulista, foram feitas aquisições de imagens dos anos de 2003, 

2009, 2011 e 2013, e para o trecho da orla de Olinda foram adquiridas imagens dos anos de 

2003, 2010, 2011 e 2014 para análise da taxa de retirada de sedimentos das áreas. Todas as 

imagens foram pegas em horários de maré alta, para podermos analisar a atuação do mar na 

faixa litorânea das localidades em questão. 

As imagens foram tratadas utilizando o software SPRING 5.2.7, que é um software de 

processamento de imagens, onde podem ser feitas análises espaciais das imagens, vetorização e 

modelagem de filtros. 

Após a aquisição das imagens, foram realizados os tratamentos das imagens no SPRING, 

onde as melhores imagens foram selecionadas para serem utilizadas no próximo processo. Em 

seguimento, foram realizadas as vetorizações nas imagens para a medição das áreas onde se 

acredita que está acontecendo erosão devido ao movimento das marés.  

Também foram adquiridos, da CPRM, bancos de dados geológicos do litoral de 

Pernambuco. Utilizando o TerraView 4.2.2. Esses bancos de dados foram analisados e 

comparados com as áreas em questão. 

3. Resultados e Discussão 
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Foram selecionadas duas áreas específicas do litoral de Pernambuco. A primeira foi a faixa 

costeira do Forte de Pau Amarelo - Paulista, onde estão utilizando um sistema de contensão do 

tipo bagwall , e a segunda área foi a faixa de areia após os diques do tipo espigão encontrados 

em Olinda onde está sendo utilizado o sistema de contenção do tipo recife artificial. 

Utilizando o banco de dados do CPRM, foi averiguado que a orla de Olinda e Paulista é 

composta, basicamente, por “areia fina a grossa e dunas moveis” (de acordo com a legenda 

encontrada no banco de dados da CPRM), o mesmo tipo de litografia encontrada na Bacia 

Sedimentar Pernambuco-Paraíba. 

 

Imagem 01 – Geodiversidade de Olinda e Paulista 

Para a área de estudo de Olinda, foram vetorizadas quatro imagens de anos diferentes, 

gerando polígonos. A partir destes polígonos, houve a mensuração das áreas e a análise da 

variação das áreas durante os anos. 

  

Imagem 02 – Vetorização da orla de Olinda 

2003 

Imagem 03 – Vetorização da orla de Olinda 

2014 

A variação total da área localizada em Olinda durante onze anos foi de 170 m² (área 

erodida), com uma taxa de variação diária de 0,04 m²/dia. Onde houve uma erosão da orla de 
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804 m² (com uma taxa diária de 0,2 m²/dia) e nos bancos de areia houve a deposição de 

sedimentos de 634 m² (com uma variação diária de 0,16 m²/dia). 

 

Gráfico 01 – Variação da área de orla de Olinda 

Gerando um gráfico de variação de área e uma taxa diária negativa de aproximadamente da 

região de Olinda. Houve a retirada de sedimentos desta região. 

  

Imagem 03 – Vetorização da orla de Paulista 

2003 

Imagem 04 – – Vetorização da orla de Paulista 

2013 

A variação total da área localizada em Paulista durante dez anos foi de 8406 m² (área 

erodida), com uma taxa de variação diária de 2,12 m²/dia. Houve a retirada de sedimentos desta 

região. 

 

Gráfico 02 – Variação da área de orla de Paulista 

4. Conclusões 
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Nas duas áreas da pesquisa, houve a perda de material sedimentar existentes na orla, devido 

à presença de grãos de areia com granulometria fina, sendo de fácil retirada e transporte pela 

movimentação de marés.  

A praia do Forte de Pau Amarelo perdeu uma área de praia de aproximadamente 8406 m² 

em apenas dois anos, tendo uma taxa diária de erosão de 2,12 m². Este fato foi ocasionado pela 

falta de proteção de recifes e pela retirada da vegetação existente naquela região, a qual dava 

sustentação e firmeza para o solo de granulometria fina. 

Na área localizada em Olinda a redução da área da orla foi menor, com uma erosão total de 

170 m² e uma taxa de erosão diária de 0,04 m²/dia. Essa erosão foi menor devido à presença dos 

recifes que diminuem o impacto das ondas no litoral. Na parte interna dos recifes houve a 

deposição de sedimentos, causando o aparecimento de bancos de areia. 
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O objetivo principal deste trabalho foi identificar e resgatar sementes crioulas em Bom 

Jardim. Porém, a pesquisa foi expandida para os assentamentos Camarão, Piaba de Baixo, 

Cachoeira Alta, Linda Flor, Pau Ferro, Tibirí e Ximenes.  O instrumento utilizado para coleta de 

dados foi a entrevista semiestruturada. A pesquisa encontrou sementes crioulas nos 

assentamentos Bom Jardim e Camarão, duas variedades de milho batité e ponta Fina e duas de 

feijão de corda costela de vaca e feijão do Ceará. No assentamento Ximenes foram localizadas 

duas variedades de feijão de corda sedinha e pastorão.  Foi constatado, o protagonismo das 

mulheres na conservação das sementes, nos assentamentos Bom Jardim e Camarão e no 

assentamento Ximenes são os homens que aparecem como guardiões destas sementes. No 

assentamento Linda Flor dois agricultores falaram que já trabalharam com estas sementes, mas 

que as perderam. A posse e uso das sementes crioulas proporciona autonomia aos produtores 

frente ao mercado de sementes comerciais. E a prática de conservação, promove a soberania 

alimentar e garante o estoque de sementes da comunidade. A principal hipótese do trabalho foi 

confirmada, ou seja, as sementes crioulas estão em avançado processo de extinção. Deste modo, 

faz-se necessário a reintrodução destas sementes nas comunidades.   

1. Introdução 

 Apesar dos aspectos positivos do novo perfil agrário do município de Barreiros, o 

agronegócio canavieiro dizimou a Mata Atlântica, poluiu rios, concentrou terra e socialmente 

não melhorou a qualidade de vida na região. Desse modo, os agricultores abandonaram suas 

sementes crioulas, consideradas improdutivas pelos agentes de desenvolvimento, ligados aos 

órgãos de pesquisa e extensão do estado, e deixou-se de usar muitas cultivares nativas, que 

precisam ser resgatadas antes de sua extinção (PANDOFO. et. al., 2014, p. 24-27).  

 As sementes crioulas são fruto de cuidadoso trabalho de seleção praticado por 

agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Essas sementes não somente se 

adaptam às condições e práticas locais de manejo, como também atendem à grande diversidade 

de usos e preferências culturais, e são fundamentais para o fortalecimento da Agroecologia 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 6-7).  

 Por ocasião da realização do III ENA Encontro Nacional de Agroecologia, realizado na 

cidade de Juazeiro-BA, ficou documentado a relevância destas sementes para o fortalecimento 

da agroecologia (Carta Política do III ENA, 2014). A justificativa para o estudo destas sementes 

pode ser resumido na afirmativa de Cunha (2014) que as considera como patrimônio da 

humanidade. 

Foram objetivos perseguidos por esse trabalho: o resgate e a identificação dessas sementes, 

em especial as de milho e feijão de corda. Cuja meta é conservá-las nas comunidades “in situ” 

em bancos de sementes familiares e comunitários para evitar a sua extinção. (BARCHET, et al, 
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2007). Quanto aos objetivos específicos buscou-se prestar orientações sobre a importância das 

sementes crioulas na diminuição dos gastos com insumos e no aumento da autonomia dos 

agricultores frente ao mercado de sementes convencionais e aos programas de distribuição de 

sementes do governo.  

2. Metodologia 

 O espaço empírico da pesquisa foi o assentamento Bom Jardim, Município de Barreiros 

– PE. No entanto, foi tomada a decisão de incluir os seguintes assentamentos na pesquisa: Piaba 

de Baixo, Cachoeira Alta, Linda Flor, Pau Ferro, Tibirí, Ximenes e Camarão. Todos os 

assentamentos são oriundos de um programa de reforma agrária do INCRA, implantado no 

município após a falência da usina Central de Barreiros.  

  A pesquisa teve inicio com uma revisão da literatura sobre as sementes crioulas e que 

trata de seu resgate e de sua conservação in situ. A abordagem metodológica utilizada foi a 

pesquisa-ação (GIL 2002, p 143-147) combinando com a proposta de pesquisa qualitativa 

trabalhada por Deslandes e Gomes (2012, p. 21) que busca o envolvimento dos agricultores em 

todos os processos da pesquisa, desde a coleta dos dados e amostra de sementes para a 

identificação, até a posterior sistematização das informações coletadas e discussão com os 

agricultores sobre o histórico e aspectos produtivos das sementes identificadas.  

3. Resultados e discussão 

A execução desse plano de trabalho teve inicio com o levantamento de informações 

bibliográficas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2014. Conforme previsto no 

cronograma de atividades, foram realizadas reuniões de aproximação com os agricultores do 

assentamento Bom Jardim, visando a sensibilização dos mesmos sobre a questão das sementes 

crioulas. Estas reuniões aconteceram no mês de dezembro de 2014. Em janeiro do corrente ano, 

foram aplicados os questionários e através deles foram obtidos resultados importantes para a 

pesquisa. Bem como, foram coletadas sementes de milho e feijão para posterior multiplicação e 

devolução aos assentados. 

 Encontrou-se duas variedades de milho e duas de feijão de corda, usadas pelos agricultores 

há décadas, segundo informações colhidas durante a aplicação dos questionários. As variedades 

citadas foram de milho, conhecidas como batité e ponta fina, e de feijão de corda as variedades 

encontradas foram a conhecida como feijão do Ceará e outra denominada de Costela de Vaca. 

Essas duas variedades de milho são encontradas com mais frequência em outras regiões do 

estado, a exemplo da região do agreste pernambucano. No assentamento Ximenes, também 

foram encontradas duas sementes de feijão de corda, sedinha e pastorão. No assentamento Linda 
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Flor, dois agricultores informaram que já haviam trabalhado com estas sementes no passado, 

mas que atualmente não mais, em virtude de sua extinção nesta localidade. 

No caso do município de Barreiros, particularmente nos assentamentos estudados, estas 

variedades de milho já se encontram em processo de extinção, como pôde ser observado durante 

o trabalho de campo. Quanto à variedade de feijão do Ceará, citada pelos agricultores de Bom 

Jardim, ela tinha sido recentemente introduzida neste assentamento, por meio de doação por 

uma comunidade do estado do Ceará visitada pelos agricultores, através de intercambio 

promovido pelo IFPE.  

4. Conclusões 

As sementes crioulas existem há milhares de anos. No entanto, só nas últimas três décadas 

passou a ser objeto de estudo de cientistas, preocupados com a erosão genética e com a 

consequente diminuição da biodiversidade, provocadas pelas tecnologias da agricultura 

moderna (TRINDADE, 2014). Diante do exposto, fica evidente a necessidade de continuação da 

pesquisa, tendo em vista, a importância do repasse de informação aos agricultores para 

preservação e multiplicação das sementes crioulas das variedades de milho batité e ponta fina, 

bem como dos feijões do Ceará, costela de vaca, sedinha e pastorão, que foram encontradas no 

local. Bem como da introdução de novas variedades de sementes crioulas, visando aumentar a 

agrobiodiversidade nos assentamentos pesquisados.  
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RESUMO 

Considerados espaços de convivência, turístico, geração de emprego e  renda os mercados 

públicos ganham destaque pelo valor econômico e social na região, pois além de serem  recintos 

que servem para socialização das pessoas, eles  também tem um significativo valor histórico. 

No entanto, devido a sua ligação com as feiras livres, atividades exercidas, função 

comercial, eles podem contribuir com a degradação do meio ambiente, dado a sua capacidade 

diária de resíduos gerados. Um dos objetivos deste trabalho é o de potencializar o valor 

histórico dos mercados públicos, a fim de promover a sustentabilidade do meio ambiente, com 

foco na ação interdisciplinar em contribuição com áreas distintas do conhecimento. Para 

realização do estudo houve observação in loco, levantamento de referencial teórico, reunião 

http://www.fca.unesp.br/Home/Extensao/GrupoTimbo/sementecrioula02.pdf
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com o grupo interdisciplinar. Percebeu-se com a concretização dessa pesquisa que os 

pressuposto da economia verde  aliado a atividade econômica nos mercados públicos são 

fundamentais para garantir a sustentabilidade socioambiental nesses ambientes.  

Palavras–chave: educação ambiental; interdisciplinar; permissionários sustentabilidade. 

1. Introdução 

Em Recife - PE de acordo com a CSURB – Companhia de Serviços Urbanos de Recife, na 

região há 17 mercados, dentre eles: o mercado de Casa Amarela existente há 84 anos, que 

aglomera uma grande variedade de produtos, como por exemplo: carnes, ervas, itens de 

artesanato e outros; vendidos pelos  permissionários, estes com autorização legal para utilizar o 

boxe, e que buscam atender a demanda da clientela. 

Entretanto, esses espaços são importantes não apenas pelo potencial econômico, mas 

também pelo seu valor histórico e cultural, pois eles são continuações das antigas feiras que 

foram transferidos para lugares fechados. GEISS e GASTAL (2007) ressaltam que os mercados 

públicos são reconhecidos também como patrimônio histórico, espaços particulares de venda. 

Acrescentando PINTAUD (2006) que os mercados  são continuidade das antigas feiras, porém, 

na contemporaneidade  mudou sua forma econômica de comercialização, ou seja, antes o 

comércio funcionava através de trocas de produtos e atualmente são feitas transações comerciais 

pelos estabelecimentos esta relação é pautada por trocas de moedas.  

Por se tratar de um espaço cujo indicador econômico tem função de melhorar a economia da 

região, também é um dos grandes contribuintes com a degradação ambiental, nessa visão, surge 

á necessidade de não negar a importância do crescimento econômico, mas a dependência da 

sociedade dos recursos naturais, essencialmente os finitos, cada vez mais escassos, daí nasce á 

necessidade de criar modelos econômicos que considerem o meio ambiente como parte 

integrante da economia.  

2. Materiais e Métodos  

Durante o primeiro semestre da pesquisa foram Realizados fóruns com o grupo 

interdisciplinar abordando discussão como: metodologia de pesquisa, educação ambiental, 

indicadores sociais, sistema de integrado de resíduos sólidos com o escopo de fundamentar as 

ações aplicadas no mercado e capacitação para fomento da pesquisa. Aplicou-se 24 

questionários aos permissionários, contendo 21 perguntas abertas e fechadas. 

Novembro de 2014 realizou-se a oficina de compostagem com os permissionários, 

sociedade e funcionários do mercado de Casa Amarela que consistiu na distribuição da amostra 

do adubo em saquinhos e folhetos explicativos com instruções de como produzir o adubo 

orgânico, no qual se utilizou areia, cascas de frutas e verduras, folhas e água, informando ainda 
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sobre suas propriedades na utilização das plantas, além de destacar que os restos de alimentos e 

plantas jogados sem destinação correta pode contribuir para o aumento da problemática 

ambiental. 

Em junho de 2015 concretizou-se uma oficina de arte ambiental com  o objetivo de 

reaproveitar embalagens de isopor, papelão, resíduos esses gerados no mercado, evitando o 

descarte no meio ambiente, coordenada pela professora Patrícia, com participação do grupo 

interdisciplinar, sociedade e permissionários, material esse utilizados para pinturas com 

expressões de Movimento  Armorial. 

3. Resultados e Discussão 

Os fóruns abordaram temas que serviram para nortear os bolsistas a fomentarem a pesquisa 

como por exemplo: a utilização da internet como ferramenta consistente e segura como apoio de 

estudo, neste sentido, houve a  explanação da plataforma de busca de pesquisa do CNPq, e 

como essa biblioteca virtual é rica em informações e segura; a importância  do registro de 

patentes discutiu a garantia dos direitos autorais do pesquisador frente a propriedade intelectual.  

“O fórum enquanto ferramenta de aprendizagem permite o registro e a comunicação de 

significados por todo o coletivo”. SILVA E BORBA, (2010). Dos 24 permissionários que 

responderam ao questionário, 13 são do sexo masculino e 11 do sexo feminino, com faixa etária 

entre 18 a 71 anos. Considerando que o nível de escolarização dos sujeitos é de extrema 

relevância para implantação de uma proposta educativa, o questionário teve a preocupação de 

identificar qual é o nível de escolarização dos permissionários entrevistados no mercado de 

Casa Amarela. Identificou-se a partir dos dados levantados que 13,44 (56%) dos entrevistados 

tem ensino médio completo, e apenas 0,48 (2%)  são analfabetos dado insignificante no 

universo pesquisado, a tabela 01   mostra de forma detalhada estes resultados. Diante do 

exposto, considerando o nível de escolaridade, o conhecimento empírico gerado pela prática 

diária dos permissionários tem-se um quadro facilitador para a implementação das propostas 

referentes à economia verde. De acordo com ADAMS (2010, p. 22) “a educação foi e continua 

sendo um “instrumento” utilizado para facilitar a integração de gerações na lógica do sistema 

hegemônico na sociedade e assim gerar conformidades”.               

No mercado de estudado há diversos produtos, os boxes são divididos por seguimentos, 

conforme cadastro da Prefeitura e na administração do Mercado, a maioria de produtos 

comercializados são alimentos concentrados em 6,96 (29%) de lanchonete e bar, 3,6 (15%) 

peixaria e açougue. PINTAUD (2006) ressaltam ainda a importância do mercado em oferecer 

produtos diversificados, dado ao valor histórico e econômico que perduram desde sua 

existência.   
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Quando os entrevistados foram questionados sobre a prioridade de investimentos no Brasil, 

apontaram que a educação deve ser foco principal do governo, para eles quantificar apenas não 

é suficiente, tem que qualificar a educação e acompanhar sistematicamente sua evolução, pois  o 

conhecimento colabora com o desenvolvimento humano e social do país. De acordo com 

ADAMS (2010) “a educação foi e continua sendo um “instrumento” utilizado para facilitar a 

integração de gerações na lógica do sistema hegemônico na sociedade e assim gerar 

conformidades”.  

No mercado estudado observou-se que 44% da atividade praticada está voltado para 

alimentos como por exemplo: açougues, peixarias, bares, granja o que contribui com a geração 

significativa  de resíduos: cascas de frutas e verduras, vísceras, peles, sobras de alimentos, esses 

por sua vez jogados no lixo sem separação e destinação correta além de ser uma das fontes de 

doenças, colabora com o agravamento da problemática ambiental advindo pelo o lixo 

produzido. COOPER et al (2010) ressaltam que a compostagem trata  biologicamente a parcela 

orgânica do lixo, permitindo que se reduza seu volume e transformando-o em composto rico em 

nutrientes, essa técnica é muito importante por tratar a composição do lixo, este quando 

depositado em áreas a céu aberto, sem impermeabilização, facilita a contaminação do solo, 

contaminando também inclusive os lençóis freáticos quando eles são absorvidos pelo solo.  

4. Conclusões 

A pesquisa identificou o interesse que os permissionários tem  em aprender de como 

funciona a economia no mercado e os índices econômicos relevantes para a região, 

demonstraram também preocupação em conhecer os instrumentos a economia verde, isto é, de 

modo que possam se inteirar da possibilidade de crescimento econômico, mas considerar que os 

recursos naturais são limitados e dele advém a subexistência da sociedade. Entretanto, a 

Prefeitura, por meio de políticas públicas, incentivo acadêmico, o apoio de entidades privadas 

servirão de apoio fundamental para práticas sustentáveis.  

A oficina possibilitou a interação da sociedade com a problemática ambiental e como ela 

pode ser agente de  transformação para garantir um meio ambiente autossustentável, além de 

também servirem como multiplicadores de prática sustentáveis. 

Para que a economia verde seja implantada, far-se-á necessário a prática da  educação não 

formal (cartilhas, oficinas, folhetos etc) bem como a ações interdisciplinares permitindo com 

isso a atuação de outras áreas do conhecimento nas resoluções dos problemas ambientais e 

sustentabilidade socioambientais dos negócios empreendidos.  

A educação ambiental pode ser um instrumento de sensibilização junto à coletividade, ou 

seja, a utilização de ferramentas que integrem a sociedade com a temática ambiental, possibilita 

sua integralidade e comprometimento com a função do meio ambiente e a função do individuo 
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para manter sua sustentabilidade. Porém, o IFPE – Instituto Federal de Pernambuco, não dispõe 

de laboratório, sala de artesanato, para que os bolsistas possam elaborar e testar as propostas 

pedagógicas e implementá-las nos mercados. Neste sentido, conclui-se que a educação 

ambiental é uma das ferramentas que desperta o desenvolvimento pessoal e através dela 

podemos ter um crescimento e desenvolvimento econômico sem degradar o meio ambiente.  

Os fóruns são parte de construção da educação dos bolsistas, eles servem como orientação, 

além de ampliar os conhecimentos são de suma importância para que o grupo tome ciência do 

plano de trabalho de outros membros e qual sua contribuição para atingir os objetivos propostos 

na pesquisa.  
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RESUMO 

Dentre os patógenos que afetam e limitam a produção do maracujazeiro amarelo está o 

Colletotrichum gloeosporioides, agente causal da antracnose. O controle desta doença é 

frenquentemente realizado com fungicidas, por isso a utilização de produtos alternativos no 

manejo desta doença representa um avanço na busco por uma agricultura sustentável. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a ação do extrato de canela (Cinnamomum zeylanicum) sobre o 

crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides e no controle alternativo da antracnose 

em frutos de maracujazeiro. O patógeno foi isolado de plantas e frutos do maracujá amarelo 

com sintomas típicas da doença, os extratos aquosos foram preparados através da folha e casca 

da canela, lavados em água correntes e descontaminados em NaClO a 0,5% e colocados em 

bandejas para secar por 24hs. O material foi triturado em liquidificador industrial obtendo-se o 

extrato bruto de 100%, o qual permaneceu em repouso a temperatura ambiente 25Cº por 72 

horas. Os extratos vegetais foram testados in vitro avaliando-se o crescimento micelial do 

patógeno e in vivo avaliando-se a redução da severidade da doença através de escala de notas. 

Em ambos os experimentos foram utilizadas alíquotas nas concentrações de 05, 10, 25 e 40%, 

sendo a testemunha tratada apenas com ADE.  O extrato da folha e da casca da canela na 

concentração a 40% reduziram a severidade da doença em 75,7% e 53,0%, respectivamente.  

Palavras-chave: manejo, alternativo, maracujazeiro.  
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Um dos principais entraves ao desenvolvimento da cultura do maracujazeiro é a 

ocorrência de doenças, entre elas, a antracnose, cujo agente causal é o fungo Colletotrichum 

gloeosporioides Peniz. Trata-se de uma doença que causa grandes prejuízos, principalmente em 

época quente e chuvosa, causando intensa desfolha, seca de ramos e apodrecimento de frutos 

(SILVA, et al., 2009).  

A antracnose ocorre em todas as fases da cultura, em especial na fase de pós-colheita, 

onde é considerada a doença mais importante por causar lesões na casca que comprometem a 

aparência e a comercialização. O controle de doenças de plantas é frequentemente realizado 

com fungicidas, entretanto, o uso de fungicidas é proibido nos processos orgânicos de produção, 

conforme as exigências das instituições certificadoras, devendo ser substituídos por produtos 

alternativos (GARCIA, et al., 2012). O uso de extratos e óleos de plantas tem sido relatado com 

frequência no controle fitoterápico, in vitro e in vivo (GARCIA, et al., 2012). 

O uso de extratos e óleos de planta tem sido relatado com freqüência no controle 

fitoterápico, in vitro e in vivo (VENTUROSO, 2009; WANG et al., 2010), sugerindo que seu 

uso pode corresponder ao controle satisfatório de doenças de plantas. Na canela, a constituição 

química varia significativamente em relação às distintas partes da planta, a casca é rica em 

aldeído cinâmico e a folha é fonte de eugenol (KOKETSU et al., 1997). Diante do exposto, o 

presente trabalho objetivou avaliar a ação do extrato de canela (Cinnamomum zeylanicum) na 

inibição do crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides e controle alternativo da 

antracnose. 

2. Materiais e Métodos  

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Microbiologia, no Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Barreiros. O isolamento do patógeno foi realizado de 

acordo com a metodologia descrita por Menezes & Silva-Hanlin (1997). Os frutos de maracujá 

amarelo foram obtidos em feras livres no município de Barreiros – PE apresentando sintomas 

característicos da doença. 

As folhas e casca da canela foram desinfestadas, lavadas em água corrente por cerca de 

um minuto e colocados em um balde contendo NaClO a 0,5% por 30min. As folhas e casca 

foram secas em bandejas por 24hs em temperatura ambiente 25 ± 2º C. Após a secagem, 100g 

do material vegetal foram triturados em um liquidificador industrial por cerca de cinco minutos 

com 1000L de água destilada esterilizada (ADE), obtendo-se um extrato bruto de 100%. 

O estudo foi realizado em duas etapas in vitro e in vivo em frutos de maracujá. Em 

ambos, foram utilizadas alíquotas de dos extratos vegetais nas concentrações de 5%, 10%, 25% 

e 40%. A testemunha foi tratada apenas com ADE (água destilada esterilizada). A avaliação foi 

realizada aos sete dias através da medição do diâmetro do crescimento micelial e através de 

escala de notas para o experimento em frutos. O delineamento utilizado nos dois experimentos 

foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial com 2 extrato X 4 concentrações X 1 
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testemunha. Os dados foram submetidos á 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 

Nas condições testadas, o presente estudo não revelou efeito fungitóxico do extratos aquoso 

de folhas e casca de canela nas dosagens testadas sobre o crescimento micelial de C. 

gloeosporioides (Tabela 1). Entretanto, em frutos de maracujazeiro, o extrato da folha e da 

casca da canela na concentração a 40% reduziram a severidade da doença em 75,7% e 53,0%, 

respectivamente (Fig. 1). 

De acordo com RANASINGHE et al. (2002), a canela (Cinnamomum zeylanicum) 

apresenta propriedades fungitóxicas, tendo o cinamaldeído um dos seus principais constituintes 

antimicrobiano. Entretanto, estudos conduzidos por JHAM et al. (2005), sugerem que o método 

de preparo do extrato pode influenciar na porcentagem de cinamaldeído, sendo a maior presença 

deste constituinte associado a maior inibição de fitopatógenos.  

VENTUROSO et al. (2011), testando o extrato aquoso de canela na inibição do 

crescimento micelial de  Cercospora kikuchii, Fusarium solani, Colletotrichum sp. e Phomopsis 

sp., constatou uma maior atividade antifúngica nas maiores concentrações testadas, sem, no 

entanto, ocorrer total inibição sobre os fungos fitopatogênicos estudados. Resultado semelhante 

parece ter ocorrido neste estudo, onde a maior concentração testada apresentou as maiores 

reduções na severidade da doença para os  dois extratos testados. 

Tabela 1. Ação do extrato de folhas e casca de canela sobre o crescimento micelial de 

Colletotrichum gloeosporioides isolado de frutos de maracujá. 

 

Tratamentos
 

Concentrações (%)  Crescimento micelial (cm) 

 5% 2,55 a 

Canela Folha 10% 2,62 a 

 25% 2,69 a 

 40% 2,78 a 

 

 5% 2,42 a 

Canela Casca 10% 2,57 a 
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 25% 2,47 a 

 40% 2,42 a 

Testemunha  - 3,10 a 

CV   
Médias de quatro repetições. Médias seguida pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente  

entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Fig 1. Efeito do extrato da folha (Direita) e casca de noni (esquerda) em diferentes concentrações sobre a antracnose 

em frutos de maracujá avaliados após 10 dias de armazenamento sobre condições de laboratório a 25 +
_
   20C. 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos revelaram o potencial do extrato da casca e folhas da canela na 

redução na severidade da antracnose em frutos de maracujazeiro na concentração a 40%.  
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RESUMO 

Com o avanço da tecnologia o ambiente educacional também vem sofrendo modificações 

resultantes da inserção de novos recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem, 

como por exemplo o emprego de lousas digitais nas salas de aula, porém o custo das lousas 

digitais convencionais limita a popularização desta ferramenta didática.  Partindo então da 

limitação do custo das lousas digitais convencionais, este trabalho propõe, baseado no princípio 

de funcionamento desenvolvido pelo pesquisador Jonny Chung Lee, desenvolver uma lousa 

digital de baixo custo, aproveitando as tecnologias comuns disponível no dia a dia como 
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Bluetooth e IrDA e conhecimentos básicos de eletrônica e informática, além de outros 

dispositivos. Portando este trabalho apresenta os resultados alcançados ao longo do 

desenvolvimento de uma lousa digital de baixo custo, denominada lousa mágica interativa 

devido à ausência de elementos físicos entre a tela interativa e o projetor utilizado, além de 

apresentar algumas aplicações didáticas disponíveis no ambiente virtual que poderiam ser 

aplicadas no protótipo em desenvolvimento proporcionando assim uma maior interatividade e 

dinamismos das aulas. 

Palavras-Chave: Interatividade; ensino-aprendizagem; Baixo-custo; 

1. Introdução 

Desenvolver um ambiente dinâmico e interativo não é uma tarefa muito fácil, 

principalmente quando os recursos didáticos são limitados e o assunto abordado envolve 

conceitos difíceis de serem visualizados na prática. Deste movo diversos recursos tecnológicos 

começaram a integrar o ambiente educacional a fim de contribuir no processo ensino-

aprendizagem. E uma dessas ferramentas empregadas atualmente que vem se destacando são as 

lousas digitais que são dispositivos que funcionam como um quadro digital sensível ao toque, 

geralmente é fixo na parede, que permite desenvolver uma série de atividades no ambiente 

virtual. Vários pesquisadores como Nakashima (2008) já afirmavam as inúmeras vantagens do 

uso das lousas digitais convencionais, porém dois fatores dificultam a popularização desta 

ferramenta, o primeiro é o custo, pois atualmente o preço de uma lousa digital convencional 

encontra-se a partir de 4700,00 reais (MERCADO LIVRE, 2015) e o outro fator é a falta de 

familiaridade de alguns docentes com o uso de recursos tecnológicos. 

Partindo então da premissa anterior, este trabalho propõe aplicar uma das funcionalidades 

do Wii Remote no desenvolvimento de uma lousa digital de baixo custo, denominada Lousa 

Mágica Interativa por causa da ausência de elementos físicos entre a tela interativa e o projetor 

utilizado. Desta forma, utilizando um controle Wii, uma caneta eletrônica, um projetor 

multimídia, um notebook com o software livre e conhecimentos básicos sobre informática e 

eletrônica, é possível utilizando tecnologias comuns como Bluetooth e Infravermelho 

desenvolver um ambiente interativo com um custo muito menor. O Bluetooth e o 

Infravermelho, que servem de comunicação entre aparelhos wireless, são artifícios de 

significativa importância para o funcionamento da Lousa Mágica Interativa. 

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que se pode transmitir dados através 

de ondas de rádio, de baixa potência, e sua frequência varia entre 2,402 GHz e 2,480 GHz 

(LAYTON & FRANKLIN, 2014). Para ocorrer a conexão, há uma rede formada por periféricos, 

onde um destes dispositivos envia uma solicitação de pareamento para outro que esteja dentro 

do raio ou zona de alcance (ALECRIM, 2008). O Bluetooth tem a capacidade de parear-se com 
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até 8 dispositivos, o que permite ao usuário diminuir fisicamente a quantidade de fios 

conectados entre os dispositivos e aproveitar de outras maneiras o espaço liberado.  

O infravermelho (IrDA) é uma tecnologia padrão de comunicação sem fio que transmite 

através de dispositivos como LED’s (Light Emitting Diode) emissores sinais de luz de raios 

infravermelho que são captados por receptores instalados internamente nos dispositivos. 

Diferentemente dos dispositivos Bluetooth, o IrDA necessita que os dispositivos estejam 

“apontados” ou alinhados para que as informações enviadas sejam captadas pelo receptor 

(MORIMOTO, 2005). 

O precursor na disseminação da técnica no desenvolvimento de Lousa Interativas de Baixo 

custo é o pesquisador Jonny Chung Lee (2008) que demonstrou durante suas pesquisas as 

inúmeras aplicabilidades do controle do console Nintendo Wii, dentre elas o uso do Wii Remote 

para desenvolver um ambiente mais interativo durante suas apresentações que resultou no 

conceito teórico-prático do funcionamento da Lousa Interativa de Baixo Custo.  

Lee também desenvolveu o software livre responsável pela interface entre o computador e o 

usuário, ele reconhece e permite a interação em qualquer área plana. Seu funcionamento, após a 

confirmação da compatibilidade do software com o sistema operacional, inicia-se com o 

processo de calibração que consiste em delimitar a área que terá a interação utilizando para isso 

pontos de referência que são projetados sob a área escolhida pelo usuário, o software então 

reconhece os 4 pontos de referência captados pelo controle Wii e automaticamente cria um 

mapeamento da área delimitada baseado em um modelo matemático.  

Após a etapa de calibração descrita anteriormente, o usuário já dispõe de um ambiente 

interativo para uti'lizá-lo da maneira mais conveniente possível sendo capaz de avançar, abrir 

arquivos, executar programas, escrever, navegar na internet, acessar simuladores e etc.. Portanto 

este trabalho apresenta os resultados finais alcançados ao longo do desenvolvimento do 

protótipo da Lousa Mágica interativa.  

2. Materiais e Métodos  

Baseado no princípio de funcionamento desenvolvido pelo pesquisador Jonny Chung Lee 

iniciou-se pesquisas para selecionar os materiais necessários para constituir o protótipo da 

Lousa Mágica Interativa, em seguida estudou-se como cada dispositivo deveria funcionar 

durante a execução do protótipo e criou-se uma sequência de procedimentos que devem ser 

executados passo a passo para que o funcionamento da Lousa Mágica seja inicializado. A 

segunda etapa foi selecionar um LED emissor infravermelho mais adequado para ser utilizado 

na confecção de uma caneta eletrônica, dentre os LED’s utilizados como teste o escolhido foi 

tsal6400 pois os resultados foram mais satisfatórios em relação aos demais. 
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Após a aquisição de materiais como notebook, controle Wii, adaptador usb Bluetooth e o 

LED emissor selecionado iniciou-se os primeiros testes de funcionamento. O sistema 

operacional selecionado nesta primeira etapa de testes foi o Windows 7, inicialmente todos os 

dispositivos responderam corretamente como pesquisas preliminares afirmavam, sem ocorrência 

de falta de compatibilidade entre os dispositivos. O software livre selecionado foi Wiimote 

Whiteboard por apresentar a vantagem de não precisar de licença de uso, uma vez que seu 

criador Lee disponibiliza este programa para que estudantes usem e aperfeiçoem seu 

funcionamento. A seguir descreve-se os procedimentos necessários para que ocorra o 

funcionamento correto da Lousa Mágica Interativa: 

1. Separa-se os materiais necessários para o funcionamento: Controle Wii Remote, Adaptador 

Bluetooth (caso necessário), Computador do usuário, software livre (Wiimote Whiteboard), 

caneta com LED Emissor e projetor multimídia; 

2. Caso o computador utilizado já tenha o dispositivo Bluetooth internamente ou esteja com o 

adaptador externo Bluetooth ativado inicia-se o pareamento com o controle Wii; 

3. Confirmando a estabilidade na conexão entre o computador e o controle Wii com o software 

(WiinRemote), seleciona-se a área que será utilizada como ambiente interativo, na sequencia 

direciona-se o projetor para esta área; 

4. A uma distância entre 2 a 2,5m da área escolhida no item anterior posiciona-se o controle Wii 

com o auxílio de algum suporte que permita manter o controle com uma pequena inclinação; 

5. Volta-se ao computador e inicializa-se o software Livre em seguida caminha-se até onde o 

controle está posicionado e pressiona-se o botão (A); 

6. Ao obter sucesso na etapa anterior aparecerá na área escolhida no item 4 os pontos de 

referência para inicializar a calibração, logo em seguida, com o auxílio da caneta com LED 

emissor direciona-se para este local e pressiona-se o botão da caneta observando sempre se está 

posicionando a ponta da caneta no ponto de referência sem produzir sombra entre o ponto de 

referência e o local onde o controle está posicionado; 

7. Ao realizar o procedimento anterior com os quatro pontos de referência e obter sucesso com 

todos os pontos a área interativa já está pronta para ser utilizada de acordo com os interesses do 

usuário sendo possível abrir pasta, escrever, navegar na internet, inicializar diversos programas 

e etc. (caso aconteça falha em um dos pontos na hora da calibração, basta pressionar novamente 

o botão (A) e reiniciar o processo de calibração). Observar representação abaixo na figura 1. 
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Figura 1- Representação dos procedimentos descritos anteriormente, ao lado esquerdo da 

imagem sustentada por uma base identifica-se o controle Wii, próximo ao usuário, do lado 

direito, um computador portátil, acima e um pouco afastado do usuário um projetor multimídia, 

nas mãos do usuário uma caneta eletrônica com emissor IrDA e a frente do usuário uma região 

delimitada representando a área delimitada com interatividade (GRAÇAS, 2012). 

3. Resultados e Discussão 

 Após adquirir todos os materiais e iniciar os testes, buscou-se explorar ao máximo o 

protótipo em execução e com isso identificar possíveis falhas ao executar qualquer comando no 

computador. O paint, programa disponível no Windows 7, foi utilizado para testar a 

continuidade do sinal ao desenhar traços contínuos, figuras geométricas ou escrever algum 

texto, durante este processo, em alguns momentos, detectou-se que no caso da linha alguns 

pontos falhavam e ao observar repetidas vezes a ocorrência desse fenômeno percebeu-se que um 

dos motivos poderia ser a posição do usuário em relação ao controle Wii, ou seja, o usuário 

devido a sua posição estava formando uma “barreira” com o seu corpo que impedia o controle 

Wii de detectar o sinal emitido pela caneta eletrônica. Ao ajustar a postura do usuário 

diminuímos a ocorrência dessa falha, além disso em outros softwares como Easy Interative 

Tools desenvolvido pela Epson não foi detectado falha ao realizar o mesmo teste de 

continuidade. Ao longo dos testes conseguiu-se acessar a internet, com o auxílio de um teclado 

virtual, além de iniciar vídeo aulas de algumas disciplinas no Portal Lampião ou acessar 
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qualquer material didático disponível no mesmo. Nas imagens abaixo estudantes do curso de 

Engenharia Mecânica, IPFE Campus Caruaru. testaram a funcionalidade do protótipo 

           

(I)                                                                      (II) 

Imagens  (I) e (II) - Alunos realizando o processo de calibração (II) e em (III) estão testando o 

desempenho do protótipo no Portal Lampião e em softwares como o Paint.   

 Pensando em apresentar propostas de aplicações do uso da lousa mágica interativa, 

foram realizadas inúmeras pesquisas na internet a fim de selecionar uma quantidade de 

ambientes virtuais que pudessem tanto simular o funcionamento de algum sistema estudado 

quanto testar os conhecimentos dos discentes nas disciplinas. Além disso os discentes também 

podem aproveitar os recursos disponíveis no site Portal lampião durante a construção do 

conhecimento, logo em seguida segue os nomes dos principais ambientes virtuais de diversas 

áreas como matemática, química, física, história, simuladores de funcionamento de circuitos 

eletrônicos e etc, que podem ser utilizados no protótipo da lousa:  

 Interactive Simulations; 

 Ensinando elétrica Blog dos eletricistas; 

 Site secretaria de educação do paraná; 

 Máquinas térmicas a Combustão Interna de Ott; 

 Rede de site educativos como sómatemática, sófisica e etc; 

 Banco internacional de objetos; 
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  solve Elec 2.5; 

 Pekegifs e etc; 

Estes são apenas uma pequena amostra dos inúmeros recursos didáticos disponíveis on-

line que podem ser aplicados nas salas de aula. 

4. Conclusões 

Portanto, após estudar, selecionar e adquirir os materiais e equipamentos necessários foi 

concretizado o primeiro protótipo da lousa mágica interativa, vários testes foram realizados e 

comprovaram o funcionamento do protótipo, sabe-se que em toda pesquisa é possível sempre 

aperfeiçoar e espera-se que este trabalho possa estimular outros pesquisadores a desenvolver 

mais recursos empregados no funcionamento da lousa mágica interativa. Por fim, o custo final 

no desenvolvimento deste primeiro protótipo ficou em torno de 98,75 dólares, levando em 

consideração que alguns equipamentos como o computador e o projetor multimídia são recursos 

que o usuário já dispõe no ambiente educacional.  

5. Agradecimentos  

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de participar de um 

programa de iniciação científica, em seguida ao meu orientador Luciano de Souza Cabral pela 

oportunidade de poder aprender o que é ser um pesquisador, ao IFPE pelo apoio financeiro e a 

todos que acreditaram ser possível desenvolver esta pesquisa. 

4. Referências 

ALECRIM, Emerson. Tecnologia Bluetooth: o que é e como funciona?. Publicado 30 de Agosto 

de 2008, atualizado em 09 de março de 2013. Disponível em:< 

http://www.infowester.com/bluetooth.php>.  Acesso em: 18 de dez. de 2014. 

GRAÇAS, Sergio. Conhecendo o Projeto da Lousa Interativa Com Software Livre.  Disponível 

em < http://iaesmevr.blogspot.com.br/2012/02/conhecendo-o-projeto-da-lousa.html>. Acesso 

em 28 de jan. de 2015. 

LAYTON, Julia; FRANKLIN, Curt. Como tudo funciona: Funcionamento do bluetooth. 

Disponível em: < http://tecnologia.hsw.uol.com.br/bluetooth1.htm>. Acesso em: 15 de dez. de 

2014. 

LEE, Johnny Chung. Johnny Chung Lee > Projects > Wii. Disponível em 

<http://johnnylee.net/projects/wii>. Acesso em 22 de set.  de 2014. 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 413 

 

 

 

MERCADO LIVRE. Lousa interativa digital touch screen. Disponível em 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626380564-lousa-interativa-digital-touch-screen-

_JM#redirectedFromParent. Acesso em: 05 de jan. de 2015. 

MORIMOTO, Carlos E. IrDA. Publicado em 26 jun. 2005. Disponível em: < 

http://www.hardware.com.br/termos/irda>. Acesso em: 27 de jan. de 2015. 

NAKASHIMA, R. H. R.; AMARAL, S. F.. Sistematização de indicadores didático-pedagógicos 

da linguagem digital interativa da lousa digital. In: VIII Congresso Nacional de Educação da 

PUCPR-EDUCERE. Curitiba. 2008. VIII Congresso Nacional de Educação da PUCPR-

EDUCERE: formação de professores. Curitiba: Champagnat, 2008. 

Caracterização das formas de uso e ocupação do solo da 

comunidade de Oiteiro (Vitória de Santo Antão – PE) 
Jefferson da Silva Lopes

1
, Christianne Torres de Paiva

2 

1Estudante do Curso de Bacharelado em Agronomia - IFPE, campus Vitoria de Santo Antão; email: jsljeferson@hotmailcom.br; 
2Docente/pesquisadora do IFPE, campus Vitoria de Santo Antão; email: christianne.torres@vitoria.ifpe.edu.br 

RESUMO 

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. Desta forma, 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 teve como principal objetivo 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. Os resultados da pesquisa evidenciaram que na comunidade estudada, os solos são 

ocupados principalmente com o cultivo de hortaliças. No entanto, pode-se visualizar áreas com 

solos desprovidos de cobertura vegetal, com pontos de erosão instalados, com pequenas áreas 

recoberta por vegetação arbustiva / arbórea, além de áreas com residências e sítios. Estudos 

posteriores devem ser conduzidos no sentido de se promover formas mais adequadas de 

utilização dos espaços em concordância com suas capacidades de uso.  

Palavras–chave: Uso e ocupação do solo, Caracterização ambiental, Comunidade de Oiteiro 
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1. Introdução 

O conhecimento e o entendimento das variáveis, paisagem, tipos de solos e ocupação de 

uma região é de fundamental importância para um planejamento racional dos recursos naturais 

em função da velocidade e do tipo de ocupação do espaço físico. Essa utilização racional 

garante a sustentabilidade produtiva pela adequação de uso desses recursos respeitando suas 

vocações naturais. (MIGUEL, 2010).  

O uso racional dos solos, de modo sustentável, exige um conhecimento prévio de suas 

características e limitações (EMBRAPA, 2006). O solo é 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 (STRECK et al., 

2008). 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 teve como principal objetivo 

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 

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. A partir dos dados coletados, foram caracterizados os aspectos 

fisiográficos da área (solo, clima, relevo, vegetação) e a descrição do uso atual dos solos 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 

A comunidade de Oiteiro é um povoado da zona rural do município de Vitória de Santo 

Antão, na zona da mata sul de Pernambuco.  

O tipo climático que ocorre no município de Vitória de Santo Antão é Tropical Chuvoso 

com verão seco. O período chuvoso começa no outono/inverno tendo início em 

dezembro/janeiro e término em setembro. A precipitação média anual é de 1309,9 mm (CPRM, 

2005). 
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Com relação à vegetação, o município está inserido nos domínios do bioma Mata 

Atlântica, cuja formação vegetal foi cedendo, de início madeira para construção, em seguida 

combustível para os engenhos e posteriormente, espaço para a monocultura da cana de açúcar, 

culminando com uma devastação  impiedosa e contínua até os dias atuais, com preocupantes 

consequências geoambientais (ÁLVARES et al, 2010; CPRM, 2005). 

Geologicamente, o município está integralmente situado na província estrutural 

designada como Borborema, que está localizada na porção Nordeste da ampla Plataforma 

Estrutural Brasileira e engloba, sobretudo, terrenos muito antigos, de natureza ígnea intrusiva e 

metamórfica, datados como sendo do Pré-Cambriano (ÁLVARES et al, 2010; CPRM, 2005).  

O relevo do município, na escala cronogeomorfológica, é relativamente recente. Sua 

elaboração, como a do Nordeste Oriental, apresenta certo grau de complexidade em face de 

fatores operantes na sua morfogênese, como fatores tectônicos, erosivos e as variações 

climáticas. Tais repercussões podem ser observadas na forma e disposição assumida pelo Vale 

do Tapacurá, que teve um forte controle tectônico assim como os amplos processos de 

pedimentação (vertentes côncavas que mergulham suavemente em direção ao fundo dos vales) 

observados nas paisagens às margens da BR 232, no sentido leste-oeste, em direção ao 

município de Pombos (ÁLVARES et al, 2010). No sul do município, observa-se na sua 

paisagem o aspecto de “mar” de morros, constituídos pelo conjunto de colinas de perfil 

convexo, justapostas e dissecadas pelas correntes fluviais que demandam para as bacias 

hidrográficas, como a do Pirapama. O relevo nesta região é mais movimentado, com altitudes 

que ultrapassam 400m, contrastando com os menos de 150m verificados no sítio urbano de 

Vitória de Santo Antão (ÁLVARES et al, 2010; CPRM, 2005). 

Com relação à hidrografia, 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). 

Os solos encontrados no município são os Latossolos nos topos planos, profundos 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).  
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Conforme o Plano Diretor do município de Vitória de Santo Antão (2002), a ocupação 

do solo em torno dos núcleos urbanos do município tem forte tendência de diversificação de 

uso. Especificamente na comunidade de Oiteiro a principal atividade econômica desenvolvida é 

o cultivo do solo com hortaliças. No entanto, o solo também pode ser encontrado sem cobertura 

vegetal, com pontos de erosão e recoberto com fragmento de mata. 

Conforme Melo et al (2010), as formas de uso e ocupação do espaço urbano ou rural no 

Brasil têm provocado sucessivos e inúmeros problemas ambientais, que promovem intensa 

degradação ao meio ambiente, tais como: contaminação do solo e água, poluição do ar, perda da 

capacidade produtividade dos solos, erosão, entre tantos outros. E como conseqüências disto há 

um aumento de problemas como deslizamentos, assoreamentos de rios, desertificações, etc. 

(SANTOS, 2005). Desta forma surge a necessidade de estudos que abordem as formas de 

apropriação destes espaços territoriais no sentido de disciplinar as atividades potencialmente 

nocivas ao meio ambiente, e de promover formas adequadas de utilização dos espaços em 

concordância com suas capacidades de uso. 

4. Conclusões 

Os resultados da pesquisa permitem concluir que o uso e a ocupação do solo na 

comunidade de Oiteiro foram feitos sem planejamento adequado. Embora a maior parte dos 

solos sejam utilizados pelo cultivo de hortaliças, este cultivo é feito sem a adoção de práticas de 

manejo e conservação do solo, o que fica especialmente evidenciado nos locais onde se verifica 

o processo de erosão instalado. Recomenda-se que estudos posteriores sejam conduzidos no 

sentido de se promover formas mais adequadas de utilização dos espaços em concordância com 

suas capacidades de uso. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um controle para um robô cartesiano 

tipo Gantry voltado para ensino, cuja metodologia empregará como meta a confiabilidade 

quanto a repetibilidade, a funcionalidade e a aplicação do código ao ensino. O sistema robótico 

controlado tem a movimentação em três eixos, sendo dois horizontais perpendiculares entre si, e 

outro vertical que agrega a base de fixação de efetuadores quaisquer, podendo funcionar como 

impressora 3D, prototipagem rápida de placas de circuito impresso, fresadora router, dentre 

outros. A movimentação dos eixos é realizada por motores de passo com acionamento em 

micropasso. O controle foi desenvolvido em um sistema embarcado utilizando um 

microcontrolador Pic, pic18f4550, cumprindo os seguintes requisitos: alta capacidade de 

processamento, para a tarefa desempenhada, conectividade com outros sistemas, facilidade de 

manutenção, flexibilidade na implementação dos algoritmos, integração com um computador 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 418 

 

 

 

pessoal e programação em alto nível. O código criado permite o controle de trajetória do robô 

com resultados satisfatórios, bem como a exemplificação da cadeira de robótica de maneira 

prática.  

Palavras–chave: LINGUAGEM C/C++; MICROCONTROLADOR; RÓBOTICA 

EDUCACIONAL 

1. Introdução 

Dentro do vasto campo dos sistemas robóticos, podem-se destacar os dispositivos que 

são chamados de manipuladores robóticos cartesianos, que são robôs utilizados para mover 

objetos (manipular) ao seu redor. Essas máquinas encontram aplicações em diferentes campos 

desde a área industrial, onde desempenham as mais variadas funções, como manipulação de 

componentes, paletização, prototipagem rápida (impressora 3D), dentre outros. Em 1950 a 

General Mills Corporation (EUA) desenvolveu o sistema gantry-robot, que é um manipulador 

com movimentos lineares. 

Tendo em vista a constante busca por melhorias na metodologia de ensino, é crescente a 

necessidade de aperfeiçoamento nas técnicas de educação, sendo uma das maneiras mais 

eficientes, a união da teoria com a prática. Neste contexto, a robótica apresenta grande potencial 

como ferramenta interdisciplinar, visto que a construção de protótipos, em geral faz com que o 

aluno questione e seja capaz de relacionar diferentes conhecimentos e aptidões, de forma a 

solucionar um problema (CELINSKI et al., 2012). 

Este trabalho trata-se do desenvolvimento de um algoritmo de controle de posição 

contínuo em arquitetura aberta, aplicado a um sistema robótico tipo Gantry com três graus de 

liberdade, para posicionamento da base de fixação de efetuadores. 

Objetivando-se um auxílio nas práticas laboratoriais das disciplinas na área de controle 

de sistemas, esta proposta exemplifica a importância da metodologia de projetos 

integralizadores multidisciplinares como instrumento pedagógico facilitador.  

2. Materiais e Métodos 

O protótipo Gantry possui um sistema embarcado em arquitetura aberta composta por 

microcontrolador PIC 18F4550 e circuitos drivers Toshiba TB6560. Neste sistema, o 

microcontrolador transmitirá sinais de comando para as entradas de circuitos drivers com 

acionamento em micropasso para o controle de velocidade e posição do conjunto mecânico, 

pelo qual são direcionadas as ações de liga/desliga nos enrolamentos dos motores de passo. O 
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controle de posição ponto-a-ponto contínuo possibilitará o acompanhamento de trajetórias pelo 

efetuador. 

O protótipo Gantry possui um sistema embarcado em arquitetura aberta composta por 

microcontrolador PIC 18F4550 e circuitos drivers Toshiba TB6560. Neste sistema, o 

microcontrolador transmitirá sinais de comando para as entradas de circuitos drivers com 

acionamento em micropasso para o controle de velocidade e posição do conjunto mecânico, 

pelo qual são direcionadas as ações de liga/desliga nos enrolamentos dos motores de passo. O 

controle de posição ponto-a-ponto contínuo possibilitará o acompanhamento de trajetórias pelo 

efetuador. 

O controle ponto-a-ponto, primeiramente define-se uma coleção de pontos (localização 

no espaço em direção ou por meio do qual o atuador é movido por uma operação do efetuador) 

para o robô. Então se constrói a série (uma coleção de passos que combinados formam o 

programa operacional do robô) e guarda-se na memória do controlador. Quando roda-se a série, 

o efetuador do robô vai se mover pelos vários pontos, de acordo com a ordem dos passos (uma 

parte do programa operacional do robô) na série. Em cada passo a máquina sabe para onde ir, 

mas não conhece a trajetória que traçará para chegar a certo ponto. 

Desenvolvido em C/C++ no compilador da microchip, MPLABX, foi criado 

inicialmente um código para teste do mecanismo e movimentação de dois eixos do robô, sendo 

esse a programação apresentada no relatório parcial deste projeto. Posteriormente foi dado 

início a várias melhorias no software a fim de deixá-lo mais otimizado, completo e didático para 

a utilização do mesmo no laboratório. 

3. Resultados e Discussão 

Para avaliar o desempenho foi executado um conjunto de 10 amostras para o sistema de 

acionamento de coordenadas no espaço. Para simplificação, o controle de posição do eixo z não 

será demonstrado porque representa o movimento de subir e descer a ferramenta para cortar a 

placa de um circuito impresso, sendo as coordenadas (x, y) a trajetória dessa ferramenta. Para 

uma melhor compreensão da análise, os resultados foram separadas em movimentos: horizontal 

(x) e vertical (y). Deve ser entendido que o conjunto é posicionado ambos os movimentos 

simultaneamente, com uma relação linear entre os eixos. 

O conjunto mostrou boa precisão para todas as medidas coordenadas com eixos 

correndo individualmente e em sincronia por uma relação linear. Mostrando em seu pior caso 

um erro de posição de cerca de 0,2% movendo-se em uma trajetória linear.  
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A resolução atingida pelo conjunto é de 0.001 milímetros e uma velocidade máxima de 

avanço (em magnitude) de 5,19 mm/s. 

4. Conclusões 

Conclui-se que para um robô de baixo custo e de malha aberta os resultados quanto a 

repetibilidade e precisão foram satisfatórios. E que por meio desse trabalho será mais fácil a 

exemplificação tanto dos controles de máquinas como também da utilização e aplicação da 

linguagem C/C++ nas cadeiras voltadas ao controle de sistemas nos cursos de mecatrônica e 

engenharia do Instituto Federal de Pernambuco Campus Caruaru. E assim, o projeto em questão 

representa também o fortalecimento do laboratório no campo da robótica educacional. Este 

trabalho pode ainda ter continuidade adicionando-se novas lógicas de controle e também 

utilizando sensores para tornar o robô mais eficaz. 
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No Assentamento do Engenho Ubu, a principal preocupação ambiental é a instalação do 

aterro sanitário privado no município de Igarassu, o qual possivelmente está poluindo o Rio 

Arataca e seus afluentes através de suas atividades, pondo em risco a saúde do ambiente e da 

população que lá reside. A partir de então, foram levantados dados primários por meio de visitas 

a campo, entrevistas e aplicação de questionários para confrontar os resultados com os dados 

secundários dos serviços de saúde. Os dados primários mostram que a atual situação do 

Assentamento ainda apresenta condições favoráveis (ausência de esgotamento sanitário, 

disposição inadequada dos resíduos sólidos, etc.) para a proliferação de doenças como a 

Esquistossomose e que o surgimento de casos de Leishmaniose tem deixado em alerta seus 

habitantes. Logo, para a erradicação/mitigação dessa problemática, é intrínseca a intensificação 

do Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas (SANAR) e um maior investimento 

na infraestrutura e nos sistemas de Educação, Saneamento e Saúde.   

Palavras–chave: ambiente, assentamento e saúde 

1. Introdução 

O Assentamento do Engenho Ubu – maior assentamento considerado pela Federação de 

Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) – está localizado na Zona da 

Mata Norte de Pernambuco e abrange áreas nos municípios de Itapissuma, Igarassu e Goiana. 

Essa região possui a maior parte de suas terras sobre tabuleiros e relevos suave-ondulados das 

formações Barreiras, Beberibe e Gramame (CPRH, 2003). 

Com uma área de 1.596,6 hectares, o Assentamento do Engenho Ubu é formado por 167 

famílias as quais foram assentadas em 1996, praticam a agricultura orgânica e tradicional, além 

da pesca artesanal, sendo beneficiadas pelo fato de suas terras (maior parte de Reforma Agrária) 

estarem adjacentes aos recursos hídricos relevantes na região, como o Rio Arataca e o Canal de 

Santa Cruz (HEMOBRÁS, 2013).  

No Assentamento do Engenho Ubu, a principal preocupação ambiental está voltada à 

instalação do aterro sanitário privado no município de Igarassu, o qual na época motivou a 

mobilização dos assentados para tentar impedir a sua edificação, receando a poluição do Rio 

Arataca – importante recurso utilizado para: o abastecimento domiciliar, a irrigação e a pesca 

(CPRH, 2003). 

Segundo a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS 

(2013), o problema do aterro se agravou a partir de 2008, com o aumento no volume de 

resíduos, e consequente diminuição de sua vida útil. Então, a solução encontrada pela Prefeitura 
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da Cidade do Recife foi de destinar seus resíduos para este local. Sendo assim, condições 

propícias para doenças como Esquistossmose e Leishmaniose foram facilitadas. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O estudo conduzido no Assentamento do Engenho Ubu tem um caráter qualitativo e 

quantitativo e utilizou alguns procedimentos e técnicas que estão descritos logo abaixo: 

No diagnóstico socioambiental das comunidades foram usados dados secundários dos 

bancos de dados da HEMOBRÁS (2013) e IBGE (2010), além de potenciais dados dos serviços 

de saúde locais e outros órgãos de interesse para a pesquisa. Ademais, dados primários foram 

produzidos através de questionários e entrevistas aplicados à população residente no 

Assentamento. 

Visando compreender a percepção sobre os possíveis impactos e oportunidades de 

trabalho provenientes das empresas sobre a população residente no Assentamento do Engenho 

Ubu, e também, das condições de saúde do local, foram aplicados questionários e entrevistas 

semiestruturados com os principais atores, como por exemplo, lideranças comunitárias e 

moradores antigos. Os questionários e entrevistas foram deliberados posteriormente às primeiras 

visitas no Assentamento, sendo, deste modo, definida uma amostra significativa 

estatisticamente. 

Com o objetivo de análise da localização e de oferta de serviços de saúde no 

Assentamento do Engenho Ubu, foram identificadas as redes de atenção primária do município 

de Goiana, e em seguida, confrontados os dados primários (entrevistas) e questionários com os 

moradores do Assentamento. 

3. Resultados e Discussão 

Dados do IBGE (2010) apontam que aproximadamente 65% das residências estão 

ligadas à rede geral de abastecimento de água, enquanto que 35% encontram-se divididas entre 

áreas abastecidas por poços, nascentes e/ou carros-pipa sem qualquer tipo de tratamento ou 

monitoramento oriundo do Estado de Pernambuco (Figura 01).  

O caso não se torna tão diferente em relação aos serviços de coleta de esgoto e 

drenagem urbana que também apresentam uma estrutura precária e insuficiente. Para ter-se uma 

ideia, o censo de 2010 do IBGE mostra que apenas 24% das residências estão ligadas à rede de 

coleta de esgoto, 11% fazem uso de fossa séptica, 60% lançam seus dejetos em fossas 

rudimentares, e por fim, 5% despejam seus esgotos em rios e canais.  
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Conforme o Relatório de Análise Participativa da Realidade Socioambiental de Goiana 

(HEMOBRÁS, 2013), no Assentamento do Engenho Ubu, tanto o esgotamento sanitário quanto 

a coleta de resíduos sólidos são inexistentes, já os efluentes domésticos, correm a céu aberto ou 

são destinados a fossas sépticas.  

A captação de água executada por parte dos parceleiros e assentados, permanece sendo 

realizada através de poços artesianos (água tratada com Hipoclorito – fornecido pelo Posto de 

Saúde – e filtrada), visto que a confiança no uso direto das águas do rio Arataca foi reduzida, 

devido ao aumento da poluição, possivelmente ocasionada após a instalação de um Aterro 

Sanitário nas imediações. Enquanto isso, os assentados de baixa renda, captam a água 

diretamente do rio, ou tem a opção de serem abastecidos por um poço artesiano comunitário, 

localizado na Escola da Vila Ubu 

Essa realidade pôde ser comprovada por meio de visitas a campo, entrevistas e 

questionários aplicados aos moradores do Assentamento do Engenho Ubu. A partir de então, 

descobriu-se que a coleta dos resíduos sólidos só é executada uma vez na semana (às sextas-

feiras), e que por isso, o meio encontrado para não acumular grandes quantidades em seus 

quintais, é destinando inadequadamente, adotando a queima ou depósito em terrenos baldios.  . 

Todos esses problemas acarretam a proliferação de propagadores de doenças, sendo a 

esquistossomose a mais gritante por apresentar os três fatores intrínsecos na conclusão de seu 

ciclo: presença do agente etiológico nos recursos hídricos, presença de hospedeiros 

intermediários e o contato do homem com estes. 

Todavia, não é só a Esquistossomose que assusta a população do Assentamento do 

Engenho Ubu. A comunidade está em estado de alerta desde o surgimento do primeiro caso de 

Leishmaniose (também conhecida como kalazar ou febre dum-dum), doença debilitante a qual 

levou a óbito um de seus habitantes.  

4. Conclusões 

Para a melhoria dos aspectos no Assentamento do Engenho Ubu, é importante o 

desenvolvimento maciço e maiores investimentos em estudos e ações que possam mitigar ou 

eliminar essas doenças para que não continuem se dispersando no Estado de Pernambuco. 

O aumento na frequência das coletas de lixo e a implantação da coleta seletiva, ou seja, 

a adoção de um sistema eficiente de gerenciamento de resíduos pode contribuir bastante na 

redução da taxa de indivíduos com problemas respiratórios e na diminuição da contaminação do 

solo e da água. 
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Além de investimentos por parte do Governo em infraestrutura e equipamentos no setor 

da Saúde, para que os profissionais possam exercer suas atividades com qualidade. 
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RESUMO 

O estudo versa sobre a formação docente no IFPE, em especial os aspectos relacionados 

ao processo de implantação dos cursos de licenciatura em Matemática, Geografia e Química. O 

estudo foi orientado por uma abordagem qualitativa de pesquisa. Em consonância com os 

objetivos da investigação, definiu-se o IFPE como campo de investigação, em especial os campi 

Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, que ofertam os cursos citados. Os sujeitos 

participantes da pesquisa foram os coordenadores dos cursos, que tiveram participação direta 

nas discussões relativas ao processo de implantação dos cursos. Com relação aos procedimentos 

e técnicas de coleta de dados, procedeu-se com a análise de documentos, bem como se realizou 

entrevista semiestruturada. Para análise dos dados, se utilizou a técnica de análise de conteúdo. 

Os resultados demonstraram que a implantação dos cursos de licenciatura no IFPE esteve 

relacionada com o processo de criação dos Institutos Federais. No tocante às dificuldades 

encontradas no processo de implantação e desenvolvimento, foram destacadas questões de 

níveis administrativos, pedagógicos e a carência de recursos humanos (professores formadores). 

Mesmo destacando dificuldades, os sujeitos salientaram a importância dos cursos para a 

instituição, para comunidade local e para a formação docente. 

Palavraschave: Formação Docente. Políticas Educacionais. Licenciatura. 

1 Introdução 

O presente texto é parte constituinte do Plano de Atividade: “A formação de professores 

da educação básica no IFPE: implantação e desafios dos cursos de licenciaturas”, desenvolvido 

no âmbito do Pibic/CNPq. O objetivo da pesquisa foi analisar o processo de implantação dos 
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cursos de licenciatura em Matemática, Geografia e Química. O referido plano de trabalho está 

vinculado ao Grupo de Pesquisa - Educação: políticas e práticas pedagógicas. 

Novas exigências educacionais se fizeram necessárias à Rede Federal de Educação 

Profissional, a partir da Lei 11.892 de 2008, que possibilitou a implantação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ou simplesmente Institutos Federais (IFs). Em 

função disso, várias políticas foram criadas visando à expansão da oferta de Educação 

profissional e da educação superior. Os IFs são instituições especializadas na oferta de educação 

profissional, tecnológica e superior, sendo, portanto, considerados instituições de ensino 

superior e, dessa forma, equiparados às Universidades Federais, diferenciando-se destas pela 

especificidade em oferecer também educação básica, integrada ao ensino profissional. Vale 

ressaltar que a transformação das antigas instituições profissionais (Cefets e Escolas 

Agrotécnicas Federais - EAFs) em IFs compõe uma política de expansão da educação superior 

do Governo Federal, na qual também se inserem políticas específicas voltadas à formação de 

professores, implantadas a partir do Governo do presidente Lula.   

Nesse contexto, levantaram-se as seguintes indagações: Como se deu o processo de 

implantação das licenciaturas no IFPE? Que aspectos contribuíram ou dificultaram o processo 

de implantação das licenciaturas neste Instituto? Que desafios estão postos para os cursos de 

licenciatura do IFPE e para a formação docente?  

É importante ressaltar que a formação de professores não constitui um fato novo no 

cenário da Rede Federal de Educação Tecnológica. Franco e Pires (2010) demonstram que 

desde a década de 1980 já são identificáveis alguns traços da formação de professores em 

Institutos Federais, na época, antigos Cefet. A formação de professores assumiu um caráter de 

política pública no âmbito das instituições de educação tecnológica, com a aprovação do 

Decreto 3.462/2000, que, dentre outros aspectos, trouxe autonomia aos Cefets para efetivar a 

criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da Educação 

Profissional, bem como para implantação de cursos de formação de professores para as 

disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional. 

 Em 2008, com a transformação dos Cefets e das EAFs em Institutos Federais, ratificou-

se a tarefa destas instituições em contribuir com a formação de professores para a educação 

básica, em especial nas áreas que integram as ciências da natureza e matemática. é importante 

salientar que nesse cenário os IFs constituem-se como um novo locus da formação docente, haja 

vista que, tradicionalmente, a formação de professores foi capitaneada pela universidade. 

2 Materiais e Métodos  
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Neste estudo, adotou-se uma abordagem qualitativa de pesquisa que favoreceu um 

maior contato com o universo e os sujeitos da pesquisa. Definiu-se o IFPE como campo de 

investigação, em especial os campi Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, que ofertam 

cursos de licenciatura em Matemática, Química e Geografia. Quanto às técnicas de coleta de 

informações, optou-se pelo uso da entrevista semiestruturada, desenvolvida com os 

coordenadores dos referidos cursos,  que participaram do seu processo de implantação. 

Na primeira fase da investigação foi feito o levantamento bibliográfico e a revisão da 

literatura, que proporcionaram uma reflexão sobre as categorias teóricas (políticas educacionais, 

formação de professores e licenciatura) que orientaram o estudo. Procedeu-se ainda com a 

análise dos seguintes documentos do IFPE: Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto 

Politico Pedagógico dos cursos.  

Para 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. Por meio da análise de conteúdo se pode, então, ultrapassar as questões da 

aparência e tentar descobrir e compreender o conteúdo das mensagens manifestadas e 

produzidas pelos sujeitos e pelas fontes de informação.  

3 Resultados e Discussão 

A criação das Licenciaturas no âmbito do IFPE está intimamente relacionada à 

promulgação da Lei 11.892 de 2008,  que transformou o antigo Cefet-PE e suas Uneds, e as 

EAFs em Instituto Federal. Tal iniciativa é parte de um objetivo mais amplo do Governo 

Federal, notadamente na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visava à ampliação 

da Rede Federal de Ensino Tecnológico, bem como o incentivo à ampliação da oferta de vagas 

nas Licenciaturas. As falas abaixo são ilustrativas de tais questões: 

O Curso de Geografia, entre tantos outros cursos de licenciatura, é uma 

exigência da nova legislação que criou os institutos federais a partir do ano 

de 2008. Então a lei estabelece que 20% do quantitativo de estudantes dos 

institutos federais sejam de cursos de licenciatura e de formação de professor, 

isso para atender a carência de professores principalmente nas disciplinas das 

ciências naturais e exatas (Coordenador, 01, 2015). 

Olha a implantação desse curso, surge da necessidade de fomentar o ensino 

básico, então, o Governo Federal ele descentraliza a formação de professores 

das grandes capitais e ele incentiva que os IFs, especialmente no interior, eles 
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possam está ofertando os cursos de licenciaturas. Olha, o fator principal é o 

incentivo do Governo Federal, não é? Com a criação dos IFs e a expansão 

realmente dos cursos de Licenciatura, esse é o fator principal de implantação 

do curso (Coordenador, 02, 2015). 

Neste estudo, também foi possível identificar maior interesse do IFPE quanto à 

implantação de cursos de licenciatura nas áreas das ciências exatas, como: Matemática, Física e 

Química, uma vez que estas disciplinas apresentam maior déficit de profissionais. A esse 

respeito, o Coordenador 02 destaca os motivos que o levaram à escolha: “Foram ofertados 

cursos, especialmente nas áreas de ciência: Matemática, Física, Química e também Biologia que 

o déficit de professores é muito grande”. 

Sobre o processo de elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), a análise 

dos dados revelou que os referidos documentos foram elaborados a partir de uma ação conjunta 

entre professores, pedagogos e técnicos administrativos, com o apoio da Proden, que pontuou as 

devidas correções no documento final. No geral, a elaboração dos PPCs compreendeu um 

período de 8 a 12 meses. As falas a seguir ilustram o exposto. 

Foi construída uma comissão e por acaso eu fui o presidente dessa comissão, 

professor W. T. R. que foi outro membro e a pedagoga A. A. F. A., esses dois 

professores da área de Geografia mais a pedagoga que era assessora 

pedagógica, construíram o PPC e o submeteram depois a equipe de 

professores do colegiado de Geografia e a partir das sugestões desses 

professores foram feitos os devidos ajustes [...]. Então, no final, terminou o 

PPC sendo elaborado ao longo de oito meses, eu creio. Feita essa elaboração 

do documento, ele foi submetido à PRODEN que fez as devidas observações, 

e nos devolveu para que fizéssemos os ajustes recomendados (Coordenador, 

01, 2015). 

[...] Houve uma comissão de elaboração do Projeto desse curso. Quem 

compunha essa comissão foram três professores de Química, eu e mais dois, 

uma professora de grande titulação, Professora A. P., ela era chefe dessa 

comissão, duas pedagogas e a participação também de alguns alunos, 

técnicos administrativos e outras pessoas que foram convidados, 

especialmente para tratar das especificidades das ementas (Coordenador, 02, 

2015). 

Foi um processo exaustivo com reuniões cansativas entre os professore, a 

equipe pedagógica e os diversos responsáveis envolvidos no processo de 

elaboração do projeto que deveria tomar as decisões pertinentes. Só pra se ter 

uma ideia, em 2002,foi discutido o primeiro projeto, mas só em 2007, é que 

iniciou o curso. Lembrando, que isso aconteceu com a interferência do Reitor 

da época, além do quê, continuavam as resistências (Coordenador, 03, 2015).  
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Percebeu-se, ainda, que houve algumas mudanças na proposta original dos PPCs dos 

cursos. O deslocamento de alguns componentes curriculares no âmbito da matriz curricular 

(Licenciatura em Química), a construção das diretrizes do Estágio Supervisionado (Licenciatura 

em Geografia) e a inclusão de componentes curriculares, como Libras e Filosofia (Licenciatura 

em Matemática), foram as principais mudanças destacadas pelos sujeitos. Tais mudanças 

atestam a busca por melhorias na qualidade dos cursos analisados, representando algo bastante 

salutar no que concerne à formação docente.  

Por último, ressalta-se que o processo que levou à transformação do Cefet-PE e das 

EAFs em IFPE se configura como uma mudança de paradigma, na medida em que traz uma 

mudança de um modelo de formação meramente tecnicista para um modelo de formação crítica-

reflexiva, o que no contexto das licenciaturas fica bastante evidenciado. Dessa feita, percebe-se 

que a presença dos Cursos de Licenciatura no IFPE tende a fortalecer a formação docente na 

instituição, ampliando, inclusive, as possibilidades desenvolvidas no mesmo.  

4 Conclusões 

Percebe-se que, apesar de uma tradição na oferta de cursos técnicos e tecnológicos, os 

IFs têm se mostrado um importante campo para a implantação dos cursos de licenciatura. Assim 

sendo, apreende-se que políticas públicas que reforcem a necessidade de ampliação da oferta de 

vagas para a formação docente só têm a contribuir com a oferta de professores no mercado de 

trabalho. 
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RESUMO 

Introdução: o desenvolvimento da obesidade e as alterações do estado nutricional tem 

relação direta com a qualidade e a quantidade de alimentos ingeridos pelo indivíduo. Portanto, a 

alimentação está relacionada com a construção do perfil de saúde, principalmente em relação à 

ocorrência de doenças crônicas na vida adulta. Objetivo: identificar os hábitos alimentares e o 

estado nutricional dos funcionários do IFPE- Campus Pesqueira . Método: estudo descritivo de 

corte transversal quantitativo, a população selecionada foi constituída pelos funcionários que 

aceitaram participar com assinatura do TCLE, levando-se em consideração os critérios de 

inclusão e exclusão, utilizado entrevista individual face a face, e o registro efetuado utilizando-

se um questionário semiestruturado, com questões fechadas e abertas, e aferição das medidas 

antropométricas. Resultados: 53% apresentam sobrepeso/obesidade; 27% consome frutas, 

verduras e hortaliças diariamente, 50% peixe 1 vez por mês, 56%  4 a 6 vezes na semana 

alimentos industrializados (fast food) e 53% carnes vermelhas, 42% refrigerantes 1 a 3 vezes na 

semana. Conclusão: os hábitos alimentares estão interferindo diretamente no estado nutricional. 

É notória a necessidade de intervenções que busquem conscientizar a comunidade à adoção de 

hábitos de vida saudáveis tais como a prática de exercícios físicos e adoção de uma alimentação 

saudável.  

Palavras–chave: alimentação saudável; antropometria; estado nutricional; hábitos alimentares 

saudáveis obesidade  
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1. Introdução 

A obesidade pode ser considerada como um problema de saúde pública, devido a sua 

prevalência crescente nas diferentes fases da vida, constituindo desta forma, como um processo 

epidêmico, e por está associada ao aparecimento ou agravamento de outras doenças crônico-

degenerativas (AMER et al., 2011).  

Wielewski, Cemin e Liberali (2007), afirmam que o estado nutricional influencia o 

rendimento do trabalhador, relatando que um funcionário com bom estado nutricional apresenta 

uma melhor produtividade e rendimento. 

Hábitos alimentares saudáveis fazem parte de estratégias para promoção da saúde, 

aspecto sustentado por estudos epidemiológicos que, durante pelo menos duas décadas, 

relacionaram dietas ricas em frutas, vegetais e cereais à menor incidência de doenças crônicas 

não transmissíveis e à melhor qualidade de vida (BALDINI et al., 2008; TYROVOLAS; 

PANAGIOTAKOS, 2010).  

A presente pesquisa visou determinar os hábitos alimentares e o estado nutricional dos 

funcionários administrativos do IFPE - Campus Pesqueira-PE, através do índice de massa 

corporal (IMC), 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quantitativo. A população 

selecionada para o estudo foi constituída pelos funcionários administrativos do IFPE - Campus 

Pesqueira-PE. 

Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista individual face a face, com 

os funcionários que aceitaram participar do estudo com assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido -TCLE, e o registro das informações foi efetuado utilizando-se um 

questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizados em blocos 

por conjuntos temáticos, e através das seguintes medidas antropométricas: peso, altura, 

objetivando classificar o estado nutricional através do Índice de massa corporal (IMC). 

Este Projeto de Pesquisa foi submetido e aprovado pelo CEP – Comitê de Ética e 

Pesquisa do IFPB (Número do Parecer: 158.356, dados do CAAE: 04808512.1.0000.5185). 

3. Resultados e Discussão           

Em relação ao estado nutricional dos funcionários, 53%, encontram-se com algum grau 

de sobrepeso ou obesidade dados esses preocupantes, uma vez que as doenças crônicas não 
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transmissíveis (DCNTs) podem ser desencadeadas através do estilo de vida do indivíduo, onde 

existe uma relação direta com sobrepeso e a obesidade, característica essa marcante encontrada 

no estudo presente. Este fato é bastante preocupante, em função da relevância desse problema 

de saúde pública que cresce de forma acentuada. As doenças e agravos não transmissíveis vêm 

aumentando, ocasionadas principalmente pelo sobrepeso e obesidade e, no Brasil, são a 

principal causa de óbitos e adultos e morbimortalidade em toda população (BRASIL, 2003). 

Tabela 1. Frequência alimentar dos funcionários administrativos do IFPE - Campus 

Pesqueira - PE, 2015. 

Alimentos Diariamente 4 a 6 vezes na 

semana 

1 a 3 vezes 

na semana 

Mensal Raramente 

ou não 

consome 

Leite e derivados 6(16%) 26(68%) 3(8%) - 3(8%) 

Refrigerantes  -  14(37%) 16(42%)  6(16%)  2(5%) 

Sucos naturais 4(10,5%) 23 (60,5%) 11(29%) - - 

Bebidas alcoólicas - - 4(10,5%) 8(21%) 26(68,5%) 

Produtos de pastelaria (Doces e 

salgados) 

- - 5(13%) 9(24%) 24(63%) 

Industrializados (fast food) 6(15%) 18(56%) 12(31%) - 2(6%) 

Frutas 10(27%) 18(46%) 10(27%) - - 

Leguminosas 6(15%) 10(27%) 22(58%) - - 

Verduras, hortaliças 10(27%) 12(31%) 15(39%) - 1 (3%) 

Cereais e grãos 8(21%) 14(37%) 11(29%) 5(13%) - 

Carnes vermelhas 4(10,5%) 20(53%) 12(31,5%) - 2(5%) 

Aves 2(5%) 17(45%) 11(29%) 7(18%) 1(3%) 

Peixes - 2(5%) 10(27%) 19(50%) 7(18%) 

Raízes - 8(21%) 16(42%) 1 (3%) 13(34%) 

Enlatados, embutidos e 

conservas 

-  4(10,5%)  14(37%) 18(47,5%)  2(5%) 

Presunto, salame, linguiça, paio 

e defumados 

- 4 (10,5%) 8 (21%) - 26 (68,5%) 

Outros alimentos 
- - 3 (8%) - 35 (92%) 
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Alimentos Diariamente 4 a 6 vezes na 

semana 

1 a 3 vezes 

na semana 

Mensal Raramente 

ou não 

consome 

Leite e derivados 6(16%) 26(68%) 3(8%) - 3(8%) 

Refrigerantes  -  14(37%) 16(42%)  6(16%)  2(5%) 

Sucos naturais 4(10,5%) 23 (60,5%) 11(29%) - - 

Bebidas alcoólicas - - 4(10,5%) 8(21%) 26(68,5%) 

Produtos de pastelaria (Doces e 

salgados) 

- - 5(13%) 9(24%) 24(63%) 

Industrializados (fast food) 6(15%) 18(56%) 12(31%) - 2(6%) 

Frutas 10(27%) 18(46%) 10(27%) - - 

Leguminosas 6(15%) 10(27%) 22(58%) - - 

Verduras, hortaliças 10(27%) 12(31%) 15(39%) - 1 (3%) 

Cereais e grãos 8(21%) 14(37%) 11(29%) 5(13%) - 

Carnes vermelhas 4(10,5%) 20(53%) 12(31,5%) - 2(5%) 

Aves 2(5%) 17(45%) 11(29%) 7(18%) 1(3%) 

Peixes - 2(5%) 10(27%) 19(50%) 7(18%) 

Raízes - 8(21%) 16(42%) 1 (3%) 13(34%) 

Enlatados, embutidos e 

conservas 

-  4(10,5%)  14(37%) 18(47,5%)  2(5%) 

Presunto, salame, linguiça, paio 

e defumados 

- 4 (10,5%) 8 (21%) - 26 (68,5%) 

Outros alimentos 
- - 3 (8%) - 35 (92%) 

Em relação aos hábitos alimentares, pode-se observar na tabela 1 acima que apenas 27% 

consome frutas, verduras e hortaliças diariamente, 50% peixe 1 vez por mês, 56%  4 a 6 vezes 

na semana alimentos industrializados (fast food) e 53% carnes vermelhas com a mesma 

frequência, 42% refrigerantes 1 a 3 vezes na semana. 

Alguns dados são preocupantes, como o uso frequente de refrigerantes e os alimentos 

industrializados, uma vez que esses alimentos estão relacionados a alimentos altamente 

calóricos e podem estar colaborando para o excesso de peso e obesidade encontrado neste 

grupo.  

Nota-se ainda um baixo consumo de peixe. A Food and Agriculture Organization 

(FAO) preconiza a ingestão de pescado duas ou mais vezes por semana. É um alimento rico em 

grandes quantidades de vitaminas lipossolúveis A e D, minerais cálcio, fósforo, ferro, cobre, 

selênio e, no caso dos peixes de água salgada, iodo que são fundamentais para nutrição 

(AMANCI; SARTORI, 2012).  
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4. Conclusões 

De acordo com os resultados pode-se concluir que os hábitos alimentares refletem 

diretamente no estado nutricional da comunidade estudada, a ingestão de alimentos com alto 

teor calórico ocasiona sobrepeso e obesidade, predispondo ao aparecimento das doenças 

crônicas tais como as doenças cardiovasculares, além de também poder provocar mal estar com 

a aparência, afastamento do trabalho, vindo a interferir diretamente nas relações sociais.   

É notória a necessidade da viabilização de intervenções que busquem conscientizar a 

comunidade à adoção de hábitos de vida saudáveis tais como a prática de exercícios físicos e 

adoção de uma alimentação saudável, por meio de estratégias como educação em saúde. 
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RESUMO 

Dormir é uma necessidade vital básica tão importante quanto o ato de se alimentar, pois, 

é durante o sono que ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o 

equilíbrio de todo o organismo. Sendo sua privação um fator contribuinte para o 

comprometimento da saúde, uma vez que, é durante esse estado que o corpo repõe sua energia 

física, mental e produz hormônios fundamentais para seu funcionamento e para a consolidação 

da memória. Assim, o presente trabalho tem por objetivo investigar os neurotransmissores que 

atuam no controle do sono estabelecendo as relações com o processo de aprendizagem, através 

de uma revisão bibliográfica do tipo sistemática de periódicos que abordassem sobre a temática 

nos últimos 10 anos. Dos 72 artigos encontrados nas diversas bases de dados, 52 foram 

excluídos por não atender aos requisitos de inclusão, sendo 20 incluídos na construção da 

revisão sistemática e apenas 4 apresentaram estudos relevantes sobre a temática. Nos estudos 

encontrados destaca-se que os sujeitos que não dormiam bem, apresentaram um menor 

desempenho na realização das atividades propostas, além de apresentarem déficit nos testes de 

aprendizagem e memória, independentemente de sua faixa etária. Em outros casos a falta de 

sono foi diretamente relacionada ao estresse, pois, quanto maior o nível de estresse, pior era a 

sua qualidade sono. 

Palavras–chave: aprendizagem, neurotransmissores, sono  

1. Introdução 

Dormir é uma necessidade vital básica tão importante quanto o ato de se alimentar, pois, 

é durante o sono que ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o 

equilíbrio de todo o organismo. Sendo a sua privação um fator contribuinte para o 

comprometimento da saúde, uma vez que, é durante esse estado que o corpo repõe sua energia 

física, mental e produz alguns hormônios que são fundamentais para seu funcionamento 

(DUARTE, 2007;SEIXAS et al., 2009). 

Entretanto, pouca importância é dada a essa necessidade, de modo que, muitas pessoas 

se tornam sujeitas a não obter a quantidade e a qualidade de sono necessária para se sentirem 

dispostas a realizar as atividades previstas no decorrer do dia (GUIMARÃES & AZEVEDO, 
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2009), além disso, a falta de horas dormidas pode implicar em diversos problemas tais como: 

diminuição da motivação e concentração, déficit de memória, sonolência diurna, alterações de 

humor, queda da imunidade, entre outras (MATHIAS et al 2006). 

De acordo com a literatura passamos quase um terço de nossas vidas dormindo e que 

uma boa noite de sono está diretamente relacionada com a qualidade de vida, a saúde e a 

longevidade, já que é nesse período que as proteínas são sintetizadas com o objetivo de manter 

ou expandir as redes neuronais ligadas à memória e ao aprendizado (VALLE et al  2009). 

Segundo Hadadet et al (2012) o sono pode sofrer influências de aspectos externos, 

ambientais, como por exemplo, a ausência ou presença da luz solar, bem como, é influenciado 

por horários sociais pré-estabelecidos em diferentes instâncias: educacionais, sociais, de lazer, 

entre outros. Ressalta-se ainda que substâncias como melatonina, o hormônio do crescimento e 

o cortisol têm efeitos diretos na regulação desse processo. 

Assim, diante do que foi exposto o presente estudo tem por objetivo investigar por meio 

de uma revisão sistemática os neurotransmissores que atuam no controle do sono estabelecendo 

as relações com o processo de aprendizagem. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A pesquisa desenvolvida trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo sistemática, onde 

foi realizada uma pesquisa eletrônica na literatura utilizando as bases de dados Bireme, 

SCIELO, Periodicos Capes, PUBMED e LILACS. Utilizaram-se os seguintes termos de busca: 

neurotransmissores, qualidade do sono, aprendizagem, melatonina, cortisol, crianças, 

adolescentes e adultos. Critérios de inclusão: artigos originais classificados como A1, A2, B1 a 

B5 publicados em língua entre janeiro de 2005 até o ano corrente. Critérios de exclusão: artigos 

de revisão bibliográfica. Depois de selecionados os trabalhos para leitura os dados foram 

extraídos, organizados e posteriormente realizou-se à síntese de um resumo, e a partir dai foi 

feita e redigida à revisão sistemática. 

3. Resultados e Discussão 

A partir das estratégias de busca selecionadas para este estudo, não foram encontrados 

artigos na literatura que suprissem ao mesmo tempo os temas selecionados para a pesquisa 

(sono, neurotransmissores e aprendizagem), sendo assim, os resultados estão separados em 

subcategorias. 

 Dos 72 artigos selecionados nas diversas bases de dados, 52 foram excluídos por não 

atender os requisitos de inclusão, sendo 20 incluídos na construção da revisão sistemática e 

apenas 4 apresentaram estudos relevantes sobre a temática.  
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3.1 Sono e aprendizagem 

Dormir bem é sinônimo de qualidade de vida e longevidade, além de diminuir 

significativamente possíveis riscos a saúde, pois, é durante esse período que o corpo libera 

hormônios fundamentais para seu funcionamento e processa vários tipos de memória. 

(MARTINI et al, 2012). 

Uema (2007) realizou uma pesquisa que visava avaliar 81 crianças de 6 a 12 anos de 

idade que possuíam distúrbios obstrutivos do sono (SAHOS), sendo divididas em 3 grupos: 

Grupo Apnéia do sono (n=24), Grupo Ronco Primário (n=37) e Grupo Controle (n=20). As 

mesmas foram submetidas a testes de aprendizagem (Teste de Rey) e cognitivos (Dígito, 

código, cancelamento de letras e símbolos). Após os testes concluiu-se que as crianças com 

SAHOS apresentam piores resultados no teste de Rey, principalmente o grupo Ronco Primário, 

quando este é comparado ao grupo Apnéia do Sono. Já os testes relacionados à atenção em 

ambos os grupos apresentaram resultados semelhantes. 

3.2 Neurotransmissores e sono 

3.2.1 Melatonina 

A melatonina (MEL ou N-acetil-5-metoxitriptamina) é um hormônio produzido pela 

glândula pineal e que influência no ritmo sazonal e circadiano, no ciclo sono-vigília e na 

reprodução, secretado durante o período noturno, sendo sensível a luminosidade, possui 

elevação no inicio da noite e queda no final. A quantidade de melatonina produzida no 

organismo diminui de acordo com a idade (POYARES et al 2005; SUKYS-CLAUDINO et al 

2010). 

Um estudo de caso realizado por Nakaoka et al (2013) sobre o uso da melatonina por 

um paciente do gênero masculino, de 34 anos e com queixas de insônia noturna, e relatos de 

sonolência , cansaço e diminuição do rendimento no trabalho.  A principio fez-se o uso de 

zolpidem (10 mg/dia, por cinco semanas) e clo- nazepam (2 mg/dia, por quatro semanas), mas 

foi acometido por fadiga, cefaleia e sonolência no período laboral, o que resultou no abandono 

de tais tratamentos. Optou-se então pela melatonina, um comprimido de 3mg/dia, que deveria 

ser ingerido 30 minutos antes de dormir. Após três semanas, o paciente mencionou um aumento 

na qualidade do sono, com base nos resultados encontrados através do uso do questionário de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI).  

3.2.2 Cortisol 

O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais que aumenta nas ultimas 

etapas do sono e tem por objetivo preparar o organismo para a vigília, além disso, é considerado 

um importante marcador do estresse fisiológico (ROCHA, 2013). 

Tendo em vista sua relação direta com o sono e o estresse, vários pesquisadores andam 

desenvolvendo estudo com base nessa temática. Rocha & Martino (2010) realizaram um estudo 
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sobre a relação entre estresse e qualidade do sono de enfermeiros que atuam em diferentes 

setores hospitalares em turnos diurnos e noturnos. Para a coleta de dados utilizou-se a Escala 

Biachi de Stress Modificada (EBSm) e o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). 

Participaram da pesquisa 203 enfermeiros com faixa etária de 40 a 49 anos de idade. Após a 

coleta de dados constatou-se que houve uma correlação significativa entre estresse e sono 

(correlação de Spearman; r= 0,21318; p= 0,0026) e entre níveis elevados de estresse e qualidade 

de sono ruim para os enfermeiros do turno da manhã (p=0,030; Teste Qui-Quadrado). Com isso, 

conclui-se que o nível de estresse está diretamente relacionado com o sono, uma vez que, 

quanto maior o nível de estresse dos enfermeiros estudados, pior é a sua qualidade do sono e 

consequentemente seu desempenho no ambiente de trabalho. 

 

4. Conclusões 

Embora não tenha sido possível encontrar estudos que abordassem ao mesmo tempo os 

temas selecionados para a pesquisa (sono, neurotransmissores e aprendizagem), constatou-se 

que existe sim uma relação entre ter uma boa qualidade do sono e a aprendizagem, uma vez que, 

é durante esse período que o nosso organismo libera hormônios/neurotransmissores 

fundamentais ao nosso bem estar.  

Levando em consideração os estudos que tomamos como base, percebe-se que os 

sujeitos que não dormiam bem, apresentaram um menor desempenho na realização das 

atividades propostas, além de apresentarem déficit nos testes de aprendizagem e memória, 

independentemente de sua faixa etária. Em outros casos a falta de sono foi diretamente 

relacionada ao estresse, pois, quanto maior o nível de estresse, pior era a sua qualidade sono. 
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RESUMO 

Este trabalho propõe a atualização do sistema BaciaGis que é um SIG – Sistema de 

informações geográficas, no ambiente web, para que as informações referentes a qualidade da 

água nas bacias hidrográficas de Pernambuco, como índices IQA (Índice de qualidade das 

águas) e IET (Índice do estado trófico), sejam visualizadas e analisadas de uma forma mais 

clara, através de mapas, auxiliando na identificação de áreas de maior contaminação das águas, 

facilitando a gestão dessas informações. 

Palavras chave: Gestão de informações hídricas, SIG Web, Arcgis Online. 

1. Introdução 

No Brasil a nível nacional o monitoramento da qualidade das águas é feito pela Agência 

Nacional de Águas (ANA). A nível estadual o monitoramento fica a cargo das agências e órgãos 

distribuídos entre as regiões e estados, no caso de Pernambuco este monitoramento é realizado 

pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) que é responsável pela coleta 

dos dados referentes a qualidade das águas nas bacias hidrográficas de Pernambuco (PNQA, 

2015). 

Os dados de qualidade da água normalmente são disposto em planilhas do Excel o que 

não facilita sua visualização e manipulação, devido a esta constatação o desenvolvimento de um 

SIG Web se tornou uma solução viável e muito prática para melhor manipular esses dados. 
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Com o uso de um SIG, sendo ele um SIG Web ou não, os dados podem ser melhor 

analisados, pois eles oferecem um suporte maior a quem trata desses dados. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Para que o desenvolvimento da pesquisa prosseguisse de forma satisfatória foi 

necessário uma serie de métodos de controle e acompanhamento da realização das atividades. 

Foram realizadas várias pesquisas bibliográficas sobre as ferramentas que foram utilizadas, além 

da instalação dessas ferramentas no laboratório de pesquisa em que o projeto foi desenvolvido. 

As ferramentas instaladas que estavam diretamente ligadas ao desenvolvimento foram: 

PostgreSQL, Postgis, NetBeans IDE(Auxilia no desenvolvimento de aplicações com suporte a 

várias linguagens de programação) e Geoserver. 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos neste projeto de pesquisa foram considerados satisfatórios e estão 

brevemente descritos a seguir. 

 Para o desenvolvimento do Sistema foram elaborados Casos de uso e um Diagrama de 

pacotes(camadas), para que ficassem bem claros os requisitos do sistema e assim o 

prosseguir do projeto fosse bem direcionado. 

 Os casos de uso elaborados são: Fazer medição, fazer buffer, calcular IQA e IET e fazer 

consulta, este último desempenhando um papel diferente dependendo do usuário que o 

solicite. 

 O Diagrama de pacotes (camadas) está dividido em: Paginas, Servlets, Entidades, DAO, 

JDBCDAO, Banco de dados(SGBD). 

 Criação de novo Layout usando a plataforma Arcgis Online. 

 O Arcgis Online é uma plataforma colaborativa, baseada no sistema de nuvem que 

permite aos membros de um organização utilizar, criar e compartilhar mapas, 

aplicativos e dados e acessar mapas base autorizados e aplicativos prontos pra uso. 

4. Conclusões 

Os objetivos atingidos durante a realização deste projeto de pesquisa podem ser 

considerados satisfatórios. A atualização do sistema foi realizada e outras funcionalidades foram 

adicionadas ao sistema. 

Contudo nota-se que o desenvolvimento de um SIG Web pode ser simples, bastando 

apenas que o indivíduo que sente a necessidade de usá-lo siga os passos base de organização e 
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estrutura do mesmo, como também possua um conhecimento básico sobre a área na qual deseja 

aplicar o uso da ferramenta. 
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RESUMO  

Com a política de desinstitucionalização hospitalar, houve a necessidade de consolidar 

uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) alicerçada com equipamentos que atendam a 

população em sofrimento mental em sua complexidade, integralidade e humanidade. Levando 

em consideração esta lógica, foi elaborada em 2011 a Portaria Nº 3.088, que instituiu a RAPS, 

tendo como finalidade a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental, ou que necessitem de tratamentos para crak, 

álcool e outras drogas. Como o município de Pesqueira sedia o Polo Base do povo Xukuru de 

Cimbres, surgiu o interesse em compreender como se estrutura a RAPS no sentido de atender as 

demandas específicas desse grupo étnico. Com o objetivo de caracterizar as práticas e 

estratégias de cuidado em saúde mental desenvolvidas na rede de atenção primária,  na área 

indígena dos Xukuru de Cimbres, no período de agosto de 2014 a julho de 2015, foi 

desenvolvido um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa, na rede de atenção 

primária a saúde do município de Pesqueira, PE. O estudo apontou para o aumento da 

medicalização do povo Xukuru de Cimbres, uma população que normalmente tem como aliada 

a sabedoria de cura indígena, mas está impregnada de práticas medicalizantes, se distanciando 

das práticas de curas tradicionais indígenas. Evidenciou-se também a fragmentação na 

comunicação entre o Centro de Atenção Psicossocial e o Polo Base.  

Palavras–chave: Saúde de Populações Indígenas; Saúde Mental; Cuidado; Atenção 

Psicossocial.  

1.Introdução 

O conhecimento da psiquiatria afastou por muito tempo o indivíduo com transtorno 

mental do seio familiar e do convívio em sociedade, aprisionando-o em instituições asilares sob 

a alegação de que o isolamento era benéfico para ele e sociedade. Só após a Segunda Guerra 

Mundial surgiram esforços de profissionais, familiares e pacientes para que o hospital 

psiquiátrico fosse reformulado ou extinto (MACIEL, 2012).  

O movimento de reforma psiquiátrica se encontra em construção no Brasil; surgiu em 

1970 “no sentido de questionar a instituição asilar e a prática psiquiátrica, e humanizar a 

assistência, fazendo com que houvesse ênfase na reabilitação ativa em detrimento da custódia e 

da segregação” (MACIEL, 2012, p. 75). 

Em 2001 foi publicada a Lei Federal 10.216 que prevê os direitos e a reorientação da 

assistência a indivíduos com transtorno mental. Esta lei assegura o direito e a proteção das 
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pessoas acometidas por transtorno mental, de forma que no artigo 4º e alínea 3 diz que é 

“vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com 

características asilares” (BRASIL, 2001). 

Para otimizar os serviços de saúde mental o Ministério da Saúde implantou, através da 

portaria ministerial 336/2002, os Centro de Atenção Psicossocial estabelecendo as atribuições, 

especialidades e responsabilidades das equipes de saúde mental. Esta portaria caracteriza o 

CAPS como porta de entrada dos usuários com transtorno mental no SUS (ESPERIDIÃO, 

2013). 

Com a política de desinstitucionalização hospitalar, houve a necessidade de consolidar 

uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) alicerçada com equipamentos que atendam a 

população em sofrimento mental em sua complexidade, integralidade e humanidade 

(ANTONACCI et al, 2013).  

Levando em consideração esta lógica, foi elaborada em 2011 a Portaria Nº 3.088, que 

instituiu a RAPS, tendo como finalidade a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção 

à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, ou que necessitem de tratamentos 

para crak, álcool e outras drogas. 

Como o município de Pesqueira sedia o Polo Base do povo Xukuru de Cimbres e 

Xukuru de Ororubá, surgiu o interesse em compreender como se estrutura a RAPS no sentido de 

atender as demandas específicas desse grupo étnico. Por diversos fatores as populações 

vivenciam o processo de adoecimento mental e isso reflete no aumento da procura pelos 

serviços de saúde mental; isso não seria diferente com a população indígena dos Xukurus de 

Cimbres, mas um fato que contribui significativamente com o adoecimento mental desta 

população foi um conflito entre os Xukuru de Cimbres e Xukuru do Ororubá ocorrido em 2003. 

Este estudo teve como objetivo caracterizar as práticas e estratégias de cuidado em saúde mental 

desenvolvidas na área indígena dos Xukuru de Cimbres no período de agosto de 2014 a julho de 

2015, com ênfase na atenção primária de saúde. 

2. Materiais e Métodos  

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa, que foi 

desenvolvido na rede de atenção primária a saúde do município de Pesqueira, PE. A população 

deste estudo foi composta por profissionais que trabalham no Centro de Atenção Psicossocial, 

profissionais que atuam nos serviços da rede primária da área indígena dos Xukuru de Cimbres, 

usuários dos serviços de saúde mental do Pólo Base Xukuru de Cimbres e lideranças indígenas. 

As entrevistas gravadas transcritas e duplamente conferidas, foram realizadas mediante a leitura 

e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, conforme preconiza a resolução 
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466/2012 CNS. A pesquisa iniciou-se com o parecer favorável da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) sob o número 1.038.951. Os profissionais entrevistados foram 

identificados no texto pelo local que está lotado seguido de número arábico (Profissional CAPS 

1; Profissional Polo Base 1...), já os indígenas foram identificados com nomes da língua 

materna (Clarismom [sol]; Chabatana [onça]). Com relação às Práticas e Estrátegias em Saúde 

Mental, a análise do conteúdo das entrevistas foi mediante a utilização do software ATLAS.ti.  

3. Resultados e Discussão 

O Centro de Atenção Psicossocial do município de Pesqueira, PE, atende também a 

população indígena, porém, é perceptível que não há de fato uma interação entre equipe do 

CAPS e os Pólos Bases que são semelhantes as Estratégias de Saúde da Família (ESF) como nas 

falas dos profissionais:  
A gente nunca foi lá e também não surgiu, porque não é simplesmente a 

gente chegar lá, a temática indígena é diferente... a gente nunca saiu daqui 

para ir fazer um trabalho lá (Profissional do CAPS 2).  

Eu não tive oportunidade de conhecer o CAPS, eu não fui visitar o CAPS, faz 

meses que está pra me ir visitar (...) eu não conheci os profissionais que é 

importante fazer isso, mas eu não tive tempo de ir ainda lá (Profissional do 

Polo Base 1). 

Percebe-se que os equipamentos da rede ainda não dialogam entre si, o que poderia 

ampliar as práticas de cuidado em saúde mental mediante uma maior integração. Em um estudo 

feito por Leal; Antoni (2013) foi constatado que as parcerias do CAPS eram mais efetivas com 

os postos de saúde, hospitais gerais e que 63% dos CAPS estabeleceram parceria com as 

unidades básicas de saúde; já no CAPS de Pesqueira não é perceptível esta articulação com o 

Polo Base. O não estabelecimento dessa comunicação pode estar associado à falta de tempo 

relacionada à demanda de usurários que procuram o Polo Base para atendimento. 

Os índios que vivenciaram o conflito ocorrido em 2003 diretamente ou indiretamente 

foram marcados na alma por tamanha violência e a partir deste evento muitas pessoas entraram 

em processo de sofrimento e adoecimento mental ao longo desses 13 anos.  
Praticamente depois que nós viemos da Vila [aldeia] (...) aquele conflito 

triste né? Ali foi um conflito que não tinha como ninguém ficasse sadio não 

[...] (Chabatana/ usuária).   

Tradicionalmente cada povo tem os seus costumes. Nesse processo de adoecimento 

existem vários recursos próprios da cultura que os índios Xukuru utilizam para restaurar a saúde 

como chás, rezas, defumador, banhos com ervas ou flores para tirar os espíritos ruins. 

No entanto é preocupante como uma população que normalmente tem como aliada a 

sabedoria de cura indígena está muito impregnada de práticas medicalizantes e se distanciando 

das práticas de curas tradicionais indígenas.  
Olha na época que se vivia dentro da aldeia se procurava muito o pajé, os 

benzendores como se diz pra muitas doenças não só pra esse problema de 

loucura, (...) mas, hoje depois que o pessoal está na cidade dificilmente uma 
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pessoa vai procurar a cura pelo espiritual, só vai para a medicina 

(Clarismom Líder indígena 1). 
Na fala do entrevistado é possível visualizar como a população procurava mais as 

práticas de cura não medicalizantes e de como hoje ocorre o processo inverso. Essa saída da 

aldeia favoreceu a este fenômeno também, pois, esses indivíduos viviam em comunidade, em 

um território geográfico definido junto com o pajé que sempre estava próximo, mas, atualmente 

a população mora em diversos bairros da cidade de Pesqueira sendo influenciada por costumes 

de uma população não índia. Outras populações indígenas como os Kaingang utilizam como 

principal fonte de cura os “remédios do mato” e também como instrumento para dar força no 

cotidiano (ANDRADE, 2013). 

4. Conclusões 

Esse estudo veio contribuir com o povo Xukuru de Cimbres, pois, ficou evidente que a 

RAPS do município e o Polo Base ainda tem não um diálogo pleno. Ficou evidenciado também 

que está população vivencia um distanciamento das práticas de curas indígenas. É essencial que 

outros estudos com essa temática sejam realizados para que estimulem ações de melhoria da 

assistência em saúde mental.  
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RESUMO 

A mulher rural na agricultura familiar representa um papel preponderante, pelos seus 

saberes, sensibilidade e capacidade produtiva. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 

associativismo, a qualidade alimentar e a autonomia econômica de um grupo informal de  9 

mulheres rurais do Assentamento Rural Baeté (Barreiros-PE), envolvidas no cultivo 

comunitário de hortaliças orgânicas. Esta experiência teve inicio em setembro de 2013, após 

realização de um Diagnóstico Rural Participativo (DRP) facilitado por alunos e professores do 

Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do IFPE–Campus Barreiros. A metodologia 

utilizada foi a técnica da entrevista estruturada e semiestruturada com aplicação de 

questionários. Concluiu-se que: 88,9% das mulheres pertencem a Associação dos Agricultores 

do Assentamento Baeté; 100% consideraram importante o trabalho comunitário, que houve 

melhoria na convivência, na alimentação, na renda e na qualidade de vida com as atividades da 

horta orgânica. 

Palavras-chave: Comunidade; Gênero; Metodologia Participativa  

1. Introdução 

 É notável um aumento da visibilidade do trabalho feminino na agricultura familiar, que 

antes era invisível e considerado apenas como ajuda. OLIVEIRA, et at., (2007), observaram que 

uma maior ocupação feminina ocorre nos menores estabelecimentos, identificados com a 

agricultura familiar, e sua maior participação relativa e absoluta ocorre como membros não 

remunerados da família e representam 33,58% do total ocupado nessa categoria.  

Desta forma, as mulheres rurais estão cada vez mais envolvidas em ações que levam ao 

protagonismo na construção de novas formas coletivas de organização, pensadas para 

estabelecer um modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade sócio ambiental e na 

igualdade de gênero. 

Entretanto, de acordo com BUTTO et al. ( 2014) as mulheres rurais  enfrentam uma 

relação de dupla dependência: a da própria condição da agricultura familiar em relação à 
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sociedade,  e das em relações familiares patriarcais, em relação aos próprios maridos, pais e 

outras pessoas; por outro lado, segundo FERREIRA (2009), o trabalho rural comunitário, 

pautado no associativismo, pode ajudar as mulheres camponesas a construir maiores níveis de 

autonomia a partir do conhecimento, permitindo diminuir essas relações de dependência, e 

abrindo espaço para que conquistem o empoderamento. Nesse sentido, as experiências de 

emancipação sócio cultural, podem promover níveis crescentes de autonomia técnica e 

econômica, a revitalização de seus conhecimentos e sua segurança alimentar. 

Segundo ABREU, et al., (2013), ao produzir alimentos para seu próprio consumo, o 

agricultor familiar garante uma segurança alimentar a sua família e também complementa sua 

renda com a comercialização do excedente da colheita, proporcionando à comunidade local 

maior acesso a alimentos de qualidade. 

Dentre os alimentos provenientes da agricultura familiar se destacam as hortaliças, que 

geralmente são de crescimento rápido, cultivadas em pequenos espaços produtivos denominados 

de hortas, existindo diversos tipos: horta caseira, horta comercial, horta escolar e horta 

comunitária, podendo ser utilizadas para estimular um hábito alimentar mais saudável, 

principalmente em crianças.  

Diante do exposto, buscou-se neste trabalho avaliar o associativismo, a qualidade 

alimentar e a autonomia econômica de um grupo informal composto por 9 mulheres rurais do 

Assentamento Rural Baeté (Barreiros-PE), envolvidas no cultivo comunitário de hortaliças 

orgânicas, tendo a agroecologia como premissa norteadora das atividades produtivas. 

  2. Metodologia 

            O Assentamento Rural Baeté fica localizado na zona rural do município de Barreiros-

PE, Microrregião da Mata Sul Pernambucana. A experiência do grupo informal de 9 mulheres 

camponesas do assentamento, envolvidas no cultivo comunitário de hortaliças orgânicas, teve 

inicio em setembro de 2013, após realização de um Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 

facilitado por alunos e professores do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do IFPE–

Campus Barreiros. Para analisar as questões do associativismo, da qualidade alimentar e da 

autonomia econômica do grupo em estudo recorreu-se a pesquisa qualitativa. De acordo com 

BUTTO et al.( 2014), esta metodologia têm sido instituída possibilitando, cada vez mais, captar 

a forma de viver e produzir das mulheres no meio rural.  Então, seguindo estes autores, na 

coleta de dados, foi utilizada a técnica da entrevista estruturada e semi-estruturada com 

aplicação de questionário e para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva.  

3. Resultados e discussões 

De acordo com a Tabela 1, das 9 mulheres rurais pesquisadas envolvidas no cultivo 

comunitário de hortaliças orgânicas, oito  mulheres (88,9%) informaram que pertencem a uma 

associação do assentamento, isto é considerado um avanço positivo, pois segundo  Kato e 

Hamasaki (2008), em seus estudos nos final da primeira década do novo milênio  nos 

assentamentos da zona da mata pernambucana, concluíram que, que embora 45,8% dos 

assentados já tenham trabalhado em sistema de cooperativas e ou associação, mais de 60% não 

tinham conhecimento sobre a forma de funcionamento de cooperativas e ou associação, suas 
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vantagens e o que é necessário para sua formação; porém, 75% alegaram achar importante  a 

constituição de uma para obter melhores recursos para dentro do assentamento; então, neste 

nosso estudo,  observou-se um progresso nesta questão ao se constatar que 100% das mulheres 

entrevistadas consideram  importante o trabalho comunitário e quando indagadas sobre a 

importância da participação na associação,  entre os motivos citados estão: a importância do 

trabalho coletivo, o fortalecimento da luta das mulheres, o acesso às informações e ao 

financiamento, a confiança nas pessoas e  a facilidade para acessar a aposentadoria. 

        As 9 mulheres rurais (100%) concordaram  na  questão : “ É importante o trabalho 

comunitário?”. Essa visão é positiva para reconhecer outras atividades realizadas por elas, além 

do trabalho doméstico, que têm pouca visibilidade e ainda resultam  na ampliação da jornada de 

trabalho. Neste sentido, no trabalho comunitário, se constata uma otimização do tempo, sendo 

utilizado também, nas atividades rotineiras do grupo na horta comunitária como espaço coletivo 

de informação e conhecimento de políticas públicas ou de acesso às mesmas, como as citadas 

por BUTTO et al (2014),  do  acesso à água e às fontes de energia e também que  promovam sua 

valorização social (consideração do saber e das tecnologias desenvolvidas pelas mulheres).  

Tabela 1. Questionário binário (sim, não) sobre alguns indicadores qualitativos de um grupo de 

mulheres rurais pertencentes a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento 

Baeté, envolvidas no cultivo comunitário de hortaliças orgânicas.  Barreiros-PE, 2015. 

 Pertence..a 

Associação do  

Assentamento? 

É importante 

o trabalho 

comunitário? 

Houve 

melhoria na 

alimentação? 

Houve 

melhoria na 

renda? 

Houve melhoria 

na qualidade de 

vida? 

Grupo de 

Mulheres 
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

1. Ábilene x - x - x - x - x  

2. Ana Kelly x - x - x - x - x - 

3. Enália - x x - x - x - x - 

4. Lucicleide x - x - x - x - x - 

5. Mª. Edna x - x - x - x - x - 

6. Mª Socorro x - x - x - x - x - 

7. Mª. José x - x - x - x - x - 

8. Mª. Suely x - x - x - x - x - 

9. Wilma x - x - x - x - x - 

Total 8 1 9 0 9 0 9 0 9 0 

% 88,9 11,1 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Ainda com relação a Tabela 1, nas questões ”Houve melhoria na alimentação?,  “Houve 

melhoria na renda? e “Houve melhoria na qualidade de vida?, que estão interligadas, todas 

responderam positivamente. Isto indica que houveram  mudanças em suas  vidas após o  
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trabalho produtivo realizado na horta comunitária, tendo a agroecologia como matriz 

tecnológica,  o que refletiu tanto em suas casas quanto em sua comunidade, atingindo uma 

legitimidade social como agentes capazes de transformar suas vidas e a sociedade. Além do 

mais, após as ações do projeto, o grupo passou a acessar  políticas públicas,  entre outras 

capacitações pelo PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 

bem como a participar  de feiras locais. Então,  de  uma realidade que  parecia limitada,  elas  

conseguiram desenvolver um conjunto de práticas hoje reconhecidas como importantes não só 

para garantir a alimentação e boa parte do sustento das famílias, mas também para a garantia de 

uma boa  biodiversidade  e qualidade de vida. 

4. Conclusões 

Das 9  mulheres envolvidas no cultivo  comunitário de hortaliças, 88,9% pertencem a 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Baeté; 100% consideraram  

importante o trabalho comunitário, que  houve melhoria na convivência,  na alimentação, na 

renda e  na qualidade de vida, tendo a agroecologia como premissa norteadora das atividades 

produtivas. 
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RESUMO 

Este presente trabalho visa o estudo de um protótipo Off-Road monoposto de chassi 

tubular. Porém, devido sua complexidade de dimensionamento, é enfocado o sistema de 

suspensão. Dessa forma é apresentada uma breve revisão da literatura automotiva referente aos 

tipos de suspensão, seus componentes, principais funções e geometria da suspensão englobando 

a cambagem, convergência, centro instantâneo e de rolagem dentre outros. O projeto do 

subsistema é iniciado com um software de CAD, realizando as primeiras análises e 

dimensionamentos. É realizado em seguida a análise de algumas reações no protótipo como a 

rigidez e frequência do sistema de suspensão responsável pelo conforto do piloto e contato das 

rodas com o solo. Em sequência é determinado a velocidade máxima em uma curva de raio 

preestabelecido na iminência de capotamento.  

Palavras–chave: veículo Off-Road; funções da suspensão; dimensionamento da suspensão; 

Software CAD 

1. Introdução 

 Com a utilização de um veículo Off-Road é necessário a realização de um projeto geral 

bem elaborado e de materiais resistentes. Devido a complexidade dessa tarefa, foi enfocado a 

análise do sistema de suspensão. Tendo como principal meta seu bom funcionamento e 

robustez. Foi realizado estudos sobre a geometria da suspensão como cambagem e convergência 

(juntas definem a capacidade trativa, desgaste dos pneus e estabilidade direcional); Centro 

Instantâneo; Centro de Rolagem; ângulo de caster e pino mestre (fornecendo relações de esforço 

no volante e torque autoalinhante). Além disso, um sistema de suspensão deve possuir 

Elasticidade impedindo que os ressaltos da roda sejam transmitidas ao chassi quando transpor 

obstáculos e Amortecimento reduzindo a amplitude e a frequência das oscilações ao decorrer do 

tempo. Com o protótipo em movimento, são originadas nos pneus forças que resultam em 

alguns movimentos do veículo como um todo. Alguns desses movimentos serão analisados 

neste trabalho. 

2. Métodos 
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Para realização dos estudos desse subsistema foram determinados primeiramente os 

dimensionamentos em um software de CAD, como o comprimento dos braços, ângulo de cáster 

e pino mestre, centro instantâneo e de rolagem. Em seguida determinou-se o posicionamento do 

Centro de Gravidade (CG) do protótipo, valor de grande importância para o estudo das reações 

do mesmo. Na Figura 1, é apresentada a vista superior de um veículo e suas variáveis para 

determinação do CG.Portanto, através das Eq(1) e Eq(2) determinou-se o posicionamento do 

CG no eixo longitudinal do protótipo. E nas Eq(3) e Eq(4) foi determinado o posicionamento do 

CG no eixo transversal. 

 
Figura 1 – vista superior do veículo 

            Fonte: Milliken, 1995. 

 

     Eq(1)                                                Eq(2) 

  

           Eq(3) 

         Eq(4) 

 

Onde as variáveis WF representa a massa no eixo dianteiro, W a massa do protótipo, l o 

comprimento entre os eixos, b a distância entre o eixo traseiro e o CG, a é distância do eixo 

dianteiro ao CG, W2  a massa do protótipo na roda direita, tF a bitola dianteira e tR a bitola 

traseira, W1 massa na roda dianteira esquerda, W4 massa na roda traseira direita. 

A altura do CG pôde ser obtida levantando o eixo traseiro do protótipo e realizando a 

medição da massa no eixo dianteiro. A altura do CG em relação ao solo foi obtido com as Eq(5) 

e Eq(6). A Figura 2 esclarece o método citado anteriormente. 
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Figura 2 – Atura do CG 

             Fonte: Canale 
 

      Eq(5)                                                         Eq(6) 

 

Onde b’ é a distância horizontal do CG ao eixo traseiro, Wf’ massa no eixo dianteiro, l’ 

distância horizontal do eixo dianteiro ao traseiro,  H altura do CG em relação ao solo e r o raio 

da roda. 

A rigidez  e a frequência do sistema de suspensão foram determinados  com as Eq(7) e 

Eq(8) respectivamente. Possuindo valores próximos de 2Hz para a frequência do sistema de 

suspensão em veículos de competição. 

            Eq(7)                    Eq(8)                

Onde MS é a massa suspensa, fd é a distribuição de peso no eixo  dianteiro/traseiro, g 

aceleração da gravidade, LE distensão do amortecedor. 

A velocidade máxima em curva é determinada com a Eq(12). Porem, é necessário antes 

de ter esse resultado obter o valor de certas variáveis que são dadas pelas Eq(9), Eq(10) e 

Eq(11). As equações mostradas a seguir foram obtidas realizando uma análise de momentos em 

relação ao CG. Portanto temos: 

  Eq(9)         Eq(10)          Eq(11) 

   Eq(12) 

Onde, 𝜙 ângulo de rolagem do chassi, R raio da curva, Kt rigidez torcional do veículo, v 

velocidade do protótipo. 

3. Resultados e Discussão 

Com o software de CAD foram desenvolvidas os componentes do sistema de suspensão e 

alguns parâmetros como a altura do Centro de Rolagem com valor de 194,92mm para a 
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suspensão dianteira e de 464,75mm para a suspensão traseira. O CG foi definido pelas Eq(1), 

Eq (2), Eq(3), Eq(4), Eq(5) e Eq(6). 

     Eq(1) →    

     Eq(2) →  

  →   

    Eq(3) → 

  

    Eq(4) →  

  Eq(5) →  

 Eq(6) →  → H=663,53mm 
 
 A rigidez e frequência do sistema de suspensão foi definida com as Eq(7) e Eq(8) 
respectivamente. 
Para a suspensão dianteira, temos: 

       Eq(7) →  

 

   Eq(8) →  

Para a suspensão traseira, temos: 

        Eq(7) →  

    Eq(8) →   



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 454 

 

 

 

A velocidade máxima em curva com uma raio de 4 metros pode ser obtida com as Eq(9), 

Eq(10), Eq(11), Eq(12). 

      Eq(9) →  

    Eq(10) →  

Substituindo a Eq(11) na Eq(12) temos: 

    

 

 

 

4. Conclusões 

Com desenvolvimento dos estudos realizados, foi possível estabelecer a importância e 

funcionamento do sistema de suspensão para um veículo. Além de desenvolver estudos da 

geometria da suspensão e seus tipos com aplicação no desenvolvimento do projeto desse 

subsistema do protótipo. 

Ao realizar as análises da rigidez de amortecimento percebeu-se que o sistema de 

suspensão dianteiro se aproxima dos valores aceitáveis de frequência de oscilação. Porém o 

sistema de suspensão traseiro possui altos valores de frequência de oscilação, podendo 

prejudicar o desempenho do piloto e da capacidade trativa do protótipo. Com os valores de 

rigidez do sistema de suspensão pôde ser determinada a velocidade máxima do protótipo em 

uma curva de 4 metros. O valor obtido foi satisfatório, oferecendo boas condições dinâmicas em 

curva. 

Para trabalhos futuros é de fundamental importância o estudo de simulação em software 

CAE, para otimização do sistema estudado. 
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RESUMO 

Introdução: A adolescência é uma fase da vida em que o jovem passa por 

transformações biológicas, hormonais e comportamentais. Hábitos alimentares saudavéis 

modificam a vida na infância reduzindo significamente o surgimento dos distúrbios nutricionais 

como anorexia, bulimia e obesidade entre jovéns e adolescentes. Objetivo Geral: Identificar os 

hábitos de vida e os fatores associados a ocorrências dos distúrbios nutricionais entre os 

discentes do ensino médio integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco Campus Pesqueira. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de corte 
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transversal quanti-qualitativo, também teve uma abordagem qualitativa fundamentada na 

Análise de Discurso de linha francesa.  Resultados e discussões: A população selecionada para 

este estudo foi composta por discentes do ensino médio do I módulo de eletrotécnica e 

edificações, totalizando 105 alunos, desses 48 aceitaram participar. Havia 04 evasões escolares 

e os demais não aceitaram participar da pesquisa. Considerações finais: Na pesquisa 

quantitativa identificou a prevalência da condição de eutrofia, enquanto que na abordagem 

qualitativa foi possível entender como funcionam os discursos que sustentam os dizeres as 

posições dos adolescentes a acerca dos seus hábitos de vida através da análise do discurso.  

Palavras–chave: adolescentes; distúrbio nutricional; hábitos de vida.  

1.Introdução  

A adolescência é uma fase da vida em que o jovem passa por transformações biológicas, 

hormonais e comportamentais. Quando por algum motivo não consegue lidar com essas 

mudanças surgem os conflitos internos. Os problemas comuns encontrados nessa fase da vida 

estão relacionados aos hábitos alimentares inadequados e comportamentos de risco interferindo 

na sua qualidade de vida e nas suas relações interpessoais. Para que possam se adequar aos 

padrões de beleza que a mídia explora, é comum encontrar adolescentes fazendo uso de 

medicamentos, suplementos ou dietas exageradas sem acompanhamento de um profissional de 

saúde, tendo como meta o aumento a massa muscular e/ou a perder peso (PEREIRA et 

al.,2013). Objetivo desse estudo foi Identificar os hábitos de vida e os fatores associados a 

ocorrências dos distúrbios nutricionais entre os discentes do ensino médio integrado do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco Campus Pesqueira. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quanti-qualitativo o qual produz 

“instantâneos” da situação de saúde da população investigada, com base na avaliação individual 

da condição de saúde de cada membro da comunidade ou população estudada. O presente 

estudo também terá uma abordagem qualitativa fundamentada na Análise de Discurso de linha 

francesa proposta por Pêcheux (2009) e Orlandi (2009). Este estudo foi realizado no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco IFPE Campus Pesqueira. A 

população selecionada para o estudo foi constituída pelos discentes adolescentes do ensino 

médio integral na faixa etária entre 10 aos 20 anos do IFPE Campus Pesqueira PE que aceitaram 

participar do estudo de forma voluntária.  

3.Resultados e Discussão 
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A população selecionada para este estudo foi composta por discentes do ensino médio 

do I módulo de eletrotécnica e edificações, totalizando 105 alunos, desses 48 aceitaram 

participar. Havia 04 evasões escolares e os demais não aceitaram participar da pesquisa.  Na 

referente pesquisa com esses adolescentes foi possível perceber através do indice de massa 

corporal (IMC) que a maioria dos alunos encontrava-se eutroficos, por outro lado, percebe-se 

um aumento de sobrepeso e obesidade entre os mesmos, como também, um aumento de 

magreza grau I, entre a população do sexo masculina. Os adolescentes participantes da pesquisa 

foram na maioria do sexo masculino com 28 (58%) enquanto que no sexo feminino apenas 20 

(41.6 %). Em relação à saúde autoreferida e a saúde comparada os resultados foram positivos 

em ambos os sexos, havendo uma prevalência de 79.1 % que consideram como boa a excelente, 

vindo a refletir que a condição de eutrofia influencia diretamente na saúde autopercebida e a 

comparada desta população. Quanto a pratica de atividade física no mínimo 30 min/semana 

entre os adolescentes foi satisfatória, uma vez que, dos 48 entrevistados 32 o que corresponde a 

67%  afirmaram praticar. Em si tratando sobre o tabagismo, foi identificado que nenhum dos 48 

alunos entrevistados referiu fazer uso de cigarros. Em relação ao consumo de bebida alcoolica 

foi identificado que dos 48 adolescentes entrevistados 5 ( 10% ) referiram ingerir bebida 

alcoolica de 1 a 3 vezes por semana. Entre os alimentos construtores que compõem a pirâmide 

alimentar os adolescentes pesquisados relatou o consumo dos seguintes alimentos: o ovo, as 

carnes e o feijão, esses 2 últimos são consumidos mais de 4 vezes por semana. Os alimentos 

energéticos tais como o arroz, macarrão (massas) foram os mais relatados em comparação com 

outros alimentos da mesma categoria. Em relação às frutas e as hortaliças, foram bem aceitas 

pelos adolescentes, sendo que, entre os alimentos reguladores, as frutas aparecem em destaque 

sendo consumidas mais de 4 vezes por semana. Quando falamos da piramide alimentar não 

podemos esquecer-nos daqueles alimentos que não fazem parte da mesma, mas mesmo assim, 

são consumidos no cotidiano das pessoas. Desses alimentos em 1° lugar destaca os refrigerantes 

e os sucos artificiais, que em excesso é prejudicial à saúde uma vez que contém um alto teor de 

açúcar (carboidratos simples) e conservantes. A segunda parte dessa análise será apresentada 

através de uma abordagem qualitativa fundamentada na Análise de Discurso de linha francesa 

proposta por Pêcheux (2009) e Orlandi (2009). Em nossa análise discursiva, utilizamos 

sequências discursivas (SD1 a SD8) das perguntas de números 25 e 29 do roteiro de entrevista, 

onde são tratadas as questões inerentes ao comportamento relacionados á saúde, alimentos 

consumidos e pratica de atividade física. Foram identificados e interpretados os discursos 

relativos à percepção dos discentes (D1 a D4) do ensino médio, suas condições de saúde, 

habitos de vidas e distúrbios nutricionais referente ao estado nutricional percebidos pelos 

discentes. 
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4. Conclusões 

Realizar a pesquisa com a comunidade do Campus Pesqueira permitiu avaliar os hábitos 

de vida e fatores associados a ocorrências de distúrbios nutricionais entre os discentes do ensino 

médio do IFPE Campus Pesqueira. Através da coleta de dados foi possível descobrir às 

condições de saúde e os comportamentos relacionados à saúde acerca dos hábitos alimentares, 

consumo de bebida alcoólica, tabagismo e pratica de atividade física. Na pesquisa quantitativa 

identificou a prevalência da condição de eutrofia, enquanto que na abordagem qualitativa foi 

possível entender como funcionam os discursos que sustentam os dizeres as posições dos 

adolescentes a acerca dos seus hábitos de vida através da análise do discurso. Durante a 

avaliação antropométrica para identificar do Índice de Massa corpórea (IMC) observamos o 

receio principalmente das adolescentes do sexo feminino em subir na balança com medo do 

peso corporal, enquanto que a população masculina estava mais preocupada com a magreza. No 

inicio da pesquisa pensavamos que apareceriam nos dizeres dos alunos fatos que relacionavam 

aos hábitos saudavéis como também aos distúrbios nutricionais entre os estudantes, porém os 

fatores sociais, aparentimente mascarados nos dizeres sobre os costumes e cultura, nos 

revelaram efeitos de sentidos relacionados também a vulnerabilidade social. 
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RESUMO 

Dentre os patógenos que afetam e limitam a produção do maracujazeiro amarelo está o 

Colletotrichum gloeosporioides, agente causal da antracnose. O controle desta doença é 

frenquentemente realizado com fungicidas, por isso a utilização de produtos alternativos no 

manejo desta doença representa um avanço na busco por uma agricultura sustentável. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a ação do extrato de noni (Morinda citrifolia) sobre o crescimento 

micelial de Colletotrichum gloeosporioides e no controle alternativo da antracnose em frutos de 

maracujazeiro. O patógeno foi isolado de plantas e frutos do maracujá amarelo com sintomas 

típicas da doença, os extratos aquosos foram preparados através da coleta de frutos do noni, 

lavados em água correntes e descontaminados em NaClO a 0,5% e colocados em bandejas para 

secar por 24hs. O material foi triturado em liquidificador industrial obtendo-se o extrato bruto 

de 100%, o qual permaneceu em repouso a temperatura ambiente 25Cº por 72 horas. Os extratos 

vegetais foram testados in vitro avaliando-se o crescimento micelial do patógeno e in vivo 

avaliando-se a redução da severidade da doença através de escala de notas. Em ambos os 

experimentos foram utilizadas alíquotas nas concentrações de 05, 10, 25 e 40%, sendo a 

testemunha tratada apenas com ADE.  O extrato da casca do noni na concentração a 10% 

reduziu o crescimento micelial do patógeno em 43% e a severidade da doença em 35%. O 

extrato da polpa reduziu a severidade da doença em 72%.  

Palavras-chave: Extrato, manejo, doença.  

1. Introdução 

Um dos principais entraves ao desenvolvimento da cultura do maracujazeiro é a 

ocorrência de doenças, entre elas, a antracnose, cujo agente causal é o fungo Colletotrichum 

gloeosporioides Peniz. Trata-se de uma doença que causa grandes prejuízos, principalmente em 

época quente e chuvosa, causando intensa desfolha, seca de ramos e apodrecimento de frutos 

(SILVA, et al., 2009).  

A antracnose ocorre em todas as fases da cultura, em especial na fase de pós-colheita, 

onde é considerada a doença mais importante por causar lesões na casca que comprometem a 

aparência e a comercialização. O controle de doenças de plantas é frequentemente realizado 
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com fungicidas, entretanto, o uso de fungicidas é proibido nos processos orgânicos de produção, 

conforme as exigências das instituições certificadoras, devendo ser substituídos por produtos 

alternativos (GARCIA, et al., 2012). O uso de extratos e óleos de plantas tem sido relatado com 

frequência no controle fitoterápico, in vitro e in vivo (GARCIA, et al., 2012). 

A Morinda citrifolia L, comumente conhecida como noni, há muitos séculos é usada 

como planta medicinal devido a seu efeito terapêutico relacionado com atividade antibacteriana, 

antiviral, antifúngica, antitumoral, anti-helmíntica, analgésica, anti-inflamatória, hipotensora e 

imunoestimulante (BARROS et al., 2008). Considerando os prejuízos causados pela 

antracnose na cultura do maracujazeiro citados acima e a perspectiva da utilização de extratos 

vegetais no manejo desta doença, o objetivo deste estudo foi avaliar a ação do extrato de noni na 

inibição do crescimento micelial de C. gloeosporioides. 

2. Materiais e Métodos  

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Microbiologia, no Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Barreiros. O isolamento do patógeno foi realizado de 

acordo com a metodologia descrita por Menezes & Silva-Hanlin (1997). Os frutos de maracujá 

amarelo foram obtidos em feras livres no município de Barreiros – PE apresentando sintomas 

característicos da doença. 

Os frutos de noni foram desinfestados, lavados em água corrente por cerca de um 

minuto e colocados em um balde contendo NaClO a 0,5% por 30min. Os frutos foram secos em 

bandejas por 24hs em temperatura ambiente 25 ± 2º C. Após a secagem, 100g do material 

vegetal da casca e da polpa do noni foram triturados em um liquidificador industrial por cerca 

de cinco minutos com 1000L de água destilada esterilizada (ADE), obtendo-se um extrato bruto 

de 100%. 

O estudo foi realizado em duas etapas in vitro e in vivo em frutos de maracujá. Em 

ambos, foram utilizados alíquotas de dos extratos vegetais nas concentrações de 5%, 10%, 25% 

e 40%. A testemunha foi tratada apenas com ADE (água destilada esterilizada). A avaliação foi 

realizada aos sete dias através da medição do diâmetro do crescimento micelial e através de 

escala de notas para o experimento em frutos. O delineamento utilizado nos dois experimentos 

foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial com 2 extrato X 4 concentrações X 1 

testemunha. Os dados foram submetidos á 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 tratamento in vitro utilizando extrato aquoso da casca do Noni apresentou efeito 

fungitóxico sob o crescimento micelial do Colletotrichum gloeosporioides nas concentrações a 

5% e 10%. Apresentando uma inibição do crescimento micelial de 35% e 43%, respectivamente 

(Tabela 1.). Em frutos de maracujazeiro, ambos os extratos testados apresentaram redução na 
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severidade da antracnose. O extrato da casca de noni reduziu a severidade da doença em 35% na 

concentração a 10% e o extrato da polpa do noni apresentou uma redução na severidade da 

doença de 72% na concentração a 40% (Fig. 1). 

O efeito fungitóxico do extrato de noni, provavelmente se deve à presença de 

substâncias fungitóxicas como compostos fenólicos, ácidos orgânicos e alcalóides. 

Trabalhos realizados por Araújo et al, (2012) e Raiol Júnior et al, (2012), revelaram o 

efeito inibitório do extrato do noni sobre  C.  gloeosporioides isolado de manga e pimenta, e  

Lasiodiplodia theobromae isolada de plantas de mogno. Em ambos os trabalhos, foi observada 

uma redução no crescimento micelial dos patógenos nas maiores concentrações testadas. O 

potencial fungitóxico promissor do noni também foi observado neste estudo em relação ao 

extrato da casca e da polpa. Sendo no extrato da casca, observada uma redução no crescimento 

micelial do patógeno e na severidade da doença. Enquanto no extrato da polpa observada apenas 

a redução significativa na severidade da doença. Entretanto, uma redução na ordem de 72% na 

maior concentração. 

Tabela 1. Ação do extrato da polpa e da casca de frutos de noni sobre o crescimento micelial de 

Colletotrichum gloeosporioides isolado de frutos de maracujá. 

Tratamentos
 

Concentrações(%)  Crescimento micelial(cm) 

 5% 3,77 a 

Noni Polpa 10% 3,77 a 

 25% 2,89 a 

 40% 3,00 a 

 

 5% 2,67 b 

Noni Casca 10% 2,32 b 

 25% 4,02 a 

 40% 4,14 a 

Testemunha  - 4,12 a 

             CV  36,0 

Médias de quatro repetições. Médias seguida pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 
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Fig 1. Efeito do extrato da casca de noni (Direita) e folhas de noni (esquerda) em diferentes concentrações sobre a 

antracnose em frutos de maracujá avaliados após 10 dias de armazenamento sobre condições de laboratório a 25 +
_
   

20C. 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos revelaram o potencial do extrato de noni na inibição do 

crescimento micelial de C. gloeosporioides em condições in vitro, na concentração a 10%. Em 

frutos de maracujazeiro, ambos os extratos testados apresentaram redução na severidade da 

antracnose nas concentrações de 10% e 40%, respectivamente.  
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RESUMO 

A exploração predatória dos recursos naturais na Mata Sul de Pernambuco vem sendo 

adotada até hoje provocando sérios desequilíbrios ambientais. Dentre eles, podemos destacar o 

desmatamento, queimadas e plantio de monocultivos.  O monitoramento da fauna edáfica é 

imprescindível para a analise e a manutenção dos processos que estruturam os ecossistemas 

terrestres. Por serem mais dinâmicos, estes sistemas podem sinalizar a degradação ou 

reabilitação do solo.  Dessa forma, o objetivo deste estudo é avaliar a macrofauna edáfica 

comparando sistemas de produção agroecológicos, convencionais e mata nativa em 

assentamentos de reforma agrária do Município de Rio Formoso - PE. O estudo foi realizado em 

cinco áreas de diferentes: resquício de Mata atlântica, Sistemas agroflorestais com 8 anos, 

Sistemas agroflorestais com 6 anos, Sistemas agroflorestais com 3 anos e um monocultivo de 

cana-de-açúcar. Para a análise da macrofauna edáfica, armadilhas do tipo “pitfall” foram 

instaladas em cada uma das cinco áreas, espaçadas de 5m na forma de um transecto onde 

permaneceram por sete dias. Após este período, foi feita a coleta, contagem e identificação do 

material. Foram coletados 924 indivíduos pertencentes a nove ordens taxonômicas. A ordem 

Hymenoptera apresentou 74.8% dos indivíduos, seguida da ordem Coleoptera e Diptera com 

7,79% e 7,14%, respectivamente. 

Palavras-chave: Agrofloresta, entomofauna, ecossistema. 
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1. Introdução 

Historicamente, a agricultura migratória é praticada no nordeste, marcada fortemente 

pelo desmatamento, queimadas e plantio no máximo dois anos na mesma área.  Estas práticas 

têm sido prejudiciais, causando perdas consideráveis na biodiversidade animal e vegetal, 

afetando diretamente a capacidade produtiva do solo (CAMPANHA ET al., 2011). 

 Trocar a biodiversidade pelo monocultivo torna a produção dependente de 

insumos externos, esta pratica não permite a ciclagem de nutrientes, (SELLE, 2007), já os 

sistemas agroflorestais (SAFs) constituem uma alternativa de produção agropecuária que busca 

minimizar o efeito da intervenção humana nos sistemas naturais.  

A consorciação de várias espécies dentro de uma área aumenta a diversidade do 

ecossistema, em que as interações benéficas são aproveitadas entre as plantas de diferentes 

ciclos, portes e funções. Os SAFs combinam, de forma integrada, árvores, arbustos, cultivos 

agrícolas e/ou animais em uma mesma área (FEIDEN, 2009).  A esta combinação tem sido 

atribuída à melhoria nas propriedades físico-químicas de solos degradados, bem como, na 

atividade de microrganismos, considerando a possibilidade de um grande número de fontes de 

matéria orgânica. 

O monitoramento da fauna edáfica é imprescindível para a analise e a manutenção dos 

processos que estruturam os ecossistemas terrestres. Por serem mais dinâmicos, estes sistemas 

podem sinalizar a degradação ou reabilitação do solo (DEBELJAK et al., 2007; AQUINO, 

2005). A degradação do ambiente edáfico compromete todas as funções dentro de um sistema 

biológico e demanda tempo para sua recuperação. Nesse contexto, os sistemas agroflorestais 

(SAFs) têm se mostrado uma alternativa viável no que diz respeito à sua adoção, considerando 

essa forma de manejo como sustentável e com menor impacto aos ecossistemas.  

Dessa forma o objetivo deste estudo é avaliar a macrofauna edáfica comparando 

sistemas de produção agroecológicos, convencionais e mata nativa em assentamentos de 

reforma agrária do Município de Rio Formoso - PE. 

2. Metodologia do trabalho 

O estudo ocorreu no Município de Rio Formoso – PE (latitude: 80° 39’ 49” e longitude: 

35° 09’ 31”). Este Município localiza-se na Mesorregião da Mata Pernambucana e 

na Microrregião da Mata Meridional Pernambucana. Inserido no bioma Mata Atlântica, esta 

distante 90 km da capital Recife. Apresenta uma população estimada de 22.151  habitantes, área 

de 227.458 km² e um IDH baixo de 0,61 (CENSO DEMOGRÁFICO/IBGE, 2010). As áreas de 

estudo foram: resquício de Mata atlântica, SAF com 8 anos, SAF   com 6 anos, SAF 3 anos e 

um monocultivo de cana. A atividade econômica principal nas áreas de estudo é o cultivo da 

cana-de-açúcar, fruticultura, olericultura e sistemas agroflorestais.  

Através de um inventário prévio nas áreas de estudo foi identificado as seguintes 

espécies vegetais: resquício de Mata atlântica, contendo predominantemente espécies nativas da 

mata atlântica como aroeira, embaúba, ingá, ipê, pitangueira, cajazeiro, dentre outras; SAF com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Mata_Pernambucana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Mata_Meridional_Pernambucana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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8 anos, contendo: Sabiá, coqueiro, bananeiras, mangueiras, laranjeiras, aceroleira, jaqueira, 

goiabeira, sapotizeiro, cacaueiro, pitangueira, cafeeiro, jambeiro e espécies nativas, SAF com 6 

anos, contendo: mangueiras, jaqueiras, abacaxi, coqueiro, bananeiras, cacaueiro, azeitona e 

espécies nativas, SAF 3 anos, contendo: cajueiro, mangueira, coqueiro e espécies nativas e um 

monocultivo de cana-de-açúcar convencional com três meses.  

Para a análise da macrofauna edáfica, a coleta foi realizada utilizando-se armadilhas do 

tipo “pitfall”, constituídas de recipientes plásticos com (500 ml) 0,09 m de diâmetro e 0,11 m de 

altura, enterrados ao nível do solo contendo cerca de 150 ml de formol a 4%. Em cada área 

estudada, foram instaladas cinco armadilhas espaçadas de 5m na forma de um transecto na parte 

central de cada sistema, onde permaneceram por sete dias. Após este período, foi feita a coleta 

do material semanalmente durante trinta dias. Os espécimes capturados foram quantificados e 

identificados em placas de Petri, sob lupa binocular, ao nível de grandes grupos taxonômicos. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e 

cinco repetições, sendo cada repetição constituída por uma armadilha. Os dados foram 

quantificados e tabulados em Excel 2003, sendo somado o quantitativo de indivíduos por ordem 

e o total de indivíduos e ordens por área de estudo. 

3. Resultados e Discussão 

Para a avaliação da macrofauna edáfica, foram coletados 924 indivíduos 

pertencentes a nove ordens taxonômicas. A ordem Hymenoptera apresentou 74.8% dos 

indivíduos, seguida da ordem Coleoptera e Diptera com 7,79% e 7,14%, 

respectivamente (Tabela 1). O SAF 6 apresentou o maior quantitativo de indivíduos da 

fauna edáfica, seguido pela área de monocultivo, pelo SAF com 8 anos e a área de mata. 

Entretanto, o SAF 8 apresentou uma maior riqueza e diversidade de indivíduos com sete 

ordens taxonômicas (Tabela 1).  

Com exceção do monocultivo, as demais áreas apresentam uma diversidade 

vegetal caracterizada por espécies vegetais em diferentes estágios de sucessão. Embora 

neste estudo, não foi observada uma relação esperada no que tange ao número de 

indivíduos e riqueza taxonômica entre a área de mata e as demais áreas estudadas.  

Tabela 1. Número total de indivíduos por grupo taxonômico, coletado pelo somatório das 

armadilhas por área de estudo localizada no Município de Rio Formoso – PE. 

Grupos 

Taxonômicos 

Área de 

mata
1
 

SAF 3 

anos 

 

SAF 6 

anos 

SAF 8anos 

 

Monocultivo 

Coleoptera 06 11 17 29 09 

Hymenoptera 56 38 422 40 136 
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Diptera 16 03 30 14 03 

Lepidoptera 01 00 00 00 00 

Orthoptera 09 11 10 10 04 

Isoptera 00 00 09 00 00 

Blattodea 00 00 00 02 00 

Hemíptera 00 00 00 01 00 

Arachnida 00 05 00 16 16 

Total 88 68 488 112 168 

1Área de mata: mata atlântica nativa; SAF 3 anos: agrofloresta implantada a três anos com até 3 culturas perenes; 

SAF 6 anos: agrofloresta implantada a seis anos com até 5 culturas perenes; SAF 8 anos: agrofloresta implantada a 

oito anos com no mínimo 6 culturas perenes; monocultivo de cana-de-açúcar: área de monocultivo com mais de três 

anos. 

As Ordens Coleoptera, Hymenoptera e Diptera mostraram-se presentes em todos 

os sistemas. Sendo o maior número de indivíduos da ordem hymenoptera representada 

principalmente por abelhas e mamangavas, observadas no SAF 6 e a maior diversidade 

no SAF 8. Os indivíduos desta ordem assumem um papel preponderante na polinização 

de diferentes espécies vegetais (Tabela 1.). Portanto, sua presença no sistema representa 

um importante indicador de sustentabilidade.  

Além das áreas de SAF, a área de monocultivo e de mata também apresentaram 

um número expressivo de indivíduos da ordem Hymenoptera, isso pode ser explicado 

pela proximidade desta área com áreas de mata nativa ou pelo fato da área de 

monocultivo ter apenas um ano. O que reforça a relação entre a diversidade dos 

sistemas agrícolas, a diversidade da macrofauna edáfica e a sustentabilidade ecológica 

dos sistemas de produção (SILVA et al., 2007). 

A presença da ordem Arachnida e Diptera nas áreas estudadas reforça a 

importância destes indivíduos como predadores e saprófitas (DOLES et al., 2001). Pela 

importância e diversidade da macrofauna edáfica com um indicador de qualidade do 

solo e relações ecológicas no agroecossistema, esses indivíduos devem ser vistos 

também como agentes da restauração de ambientes degradados (SNYDER & 

HENDRIX, 2008). 

5. Conclusões 
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O estudo em questão procurou entender as relações existentes entre os diferentes 

sistemas agrícolas locais e a macrofauna edáfica. Relacionando a diversidade de 

espécies vegetais presente em cada sistema com a macrofauna e sua interação na 

manutenção da energia e diversidade ecológica do sistema. Dessa forma, o SAF 6 e 

SAF 8 apresentaram a maior diversidade edáfica e mostraram-se mais sustentáveis. 
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RESUMO 

A saúde é um fator primordial para a população, tão essencial que em 1971 o 

tema foi formalmente integrado ao currículo escolar pela lei nº 5.692, com o objetivo 

de: "levar a criança e o adolescente ao desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à 

higiene pessoal, alimentação, prática desportiva, ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhe a 

sua utilização imediata no sentido de preservar a saúde pessoal e a dos outros" (Parecer 

CFE no 2.264/74 apud Parâmetros Curriculares Nacionais: Saúde). Diante do exposto o 

presente trabalho visa identificar o perfil da qualidade do sono de estudantes do 3º ano 

do Curso Técnico Integrado ao Médio de Agroindústria, assim como analisar em cunho 

teórico em que o sono interfere no processo de aprendizagem, com o intuito de reforçar 

a importância da qualidade do sono para a aprendizagem e incentivar a inserção do 

assunto sobre os ritmos biológicos e entre eles o ciclo vigília-sono na escola, onde foi 

realizada uma pesquisa aplicando o questionário (PITTSBURGH) que calcula o Índice 

de qualidade do sono. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS versão 

10.0. Realizou-se uma distribuição de frequência e observou-se que a maioria dos 

sujeitos apresentou uma média de horas de sono dentro da “média da população” 

(WEBBER et al., 1970) (de 6 a 8 horas diárias) onde apenas cinco dos trinta e quatro 

estudantes dormem menos do que o recomendado. 

Palavras-chave: Qualidade do sono, aprendizagem, indivíduo e saúde. 

Introdução 

Pereira (2009) destaca que a qualidade do sono está associada à satisfação no 

trabalho, bem como com a produtividade.  A vida moderna, a mudança de hábitos, o 

acúmulo de tarefas diárias, muitas vezes até o uso das tecnologias de forma exacerbada, 

vem causando diversas modificações no comportamento humano, inclusive, na 

mudança de hábitos e trazendo implicações negativas, ocasionando até o 

desenvolvimento de doenças crônicas, déficit na memória, alterando o processo 

cognitivo, alterações metabólicas, podendo ocasionar o aparecimento de obesidade e de 

outros males.  

Sabendo-se da importância da saúde e entendendo a mesma como um fator 

primordial e essencial para a população, a mesma em 1971 foi tema formalmente 
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integrado ao currículo escolar pela lei nº 5.692, com o objetivo de: "levar a criança e o 

adolescente ao desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene pessoal, 

alimentação, prática desportiva, ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhe a sua utilização 

imediata no sentido de preservar a saúde pessoal e a dos outros" (Parecer CFE no 

2.264/74 apud Parâmetros Curriculares Nacionais: Saúde). 

Contudo, tornam-se cada vez mais necessárias, discussões de temas relacionados 

à saúde na escola, visto que a mesma está formalmente integrada aos currículos 

escolares e que infelizmente, na maioria das vezes são descartadas pelos profissionais 

de educação. Discutir sobre a saúde é extremamente indispensável, visto que através das 

discussões o indivíduo adquire conhecimentos que podem ser decisivos no momento de 

se pensar em mudanças de hábitos. 

Sendo assim, através deste Plano de trabalho objetivou-se identificar o perfil da 

qualidade do sono de estudantes do 3º ano do Curso Técnico Integrado ao Médio de 

Agroindústria, assim como analisar em cunho teórico em que o sono interfere no 

processo de aprendizagem.  Sabendo-se que estudos revelam que o sono está ligado à 

saúde, o presente plano de trabalho já mencionado está inserido no projeto mais amplo, 

denominado Educação e Saúde Possibilidades reveladas no “Chão da Escola”, que 

objetiva descrever o contexto da saúde a partir do trato pedagógico de suas temáticas no 

cotidiano escolar por meio dos diferentes componentes curriculares. 

Materiais e Métodos 

A pesquisa desenvolvida é de natureza quali-quantitiva, de campo do tipo 

descritiva. Participaram como sujeitos 34 discentes do terceiro ano do Ensino Médio do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Vitória 

de Santo Antão. Utilizou-se um instrumento para a coleta de dados, sendo questionário, 

onde para avaliar o sono foi aplicado o questionário que calcula o índice de qualidade 

do sono de Pittsburgh (PSQI) o mesmo avalia a qualidade subjetiva do sono em relação 

ao último mês. O instrumento consiste de 19 questões auto-administradas. As mesmas 

são agrupadas em sete componentes com distribuição de pesos que variam de 0 a 3, 

podendo assim o indivíduo obter um escore que varia de 0 a 21, sendo que quanto maior 

o escore, pior é a qualidade do sono. Após aplicação do questionário, foram realizadas 

pesquisas nas bases de dados, pontuando intensivamente leituras acerca das implicações 

do sono na aprendizagem do indivíduo. Para análise estatística dos dados foi utilizado o 

(SPSS) versão 10.0. Os gráficos foram desenvolvidos no programa Excel, onde 

objetivamos identificar o perfil da qualidade do sono de estudantes do 3º ano do Curso 

Técnico Integrado ao Médio de Agroindústria, assim como analisar em cunho teórico 

em que o sono interfere no processo de aprendizagem 
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Resultados e Discussão 

Diante do que é exposto pela literatura e após analisarmos os dados, será 

possível observar no Gráfico 1, a representação e  distribuição de horas de sono por 

noite dos sujeitos da pesquisa, onde de acordo com este, percebe-se que os indivíduos 

em estudo dormem a quantidade de horas sugerida pelos estudiosos, porém, apenas o 

tempo em que passamos dormindo não dar para classificar a qualidade do sono, uma 

vez que, a qualidade do sono está associada ao descanso, repouso físico e mental e se 

esses fatores não ocorrerem durante o sono o mesmo estará comprometido.  

Nota-se ainda, neste primeiro gráfico que 5 dos 34 participantes da pesquisa 

dormem abaixo de seis horas diárias, o que é preocupante visto que estes estudam nos 

horários Matutinos/Vespertinos o que possivelmente causa os notáveis cochilos 

presenciados pelos professores em sala de aula e que na maioria das vezes não sabem 

como reagir quando deparando-se com essa situação. 

 

Os sujeitos classificaram a qualidade do seu sono, as quais foram nomeadas 

como ótima, boa e ruim. Do universo de 34 sujeitos 4 classificaram como ótima o que 

corresponde a 12%, 15 classificaram como boa o que equivale a 46% e 14 classificaram 

como ruim este que é referente aos 42%.Diante dos resultados obtidos, torna-se 

necessário ressaltar o pensamento de Winnwood e Lushington (2006), em que pontuam 

a idéia de que qualidade do sono não está propriamente associada ao número de horas 
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dormidas. Contudo, esse estudo se aproxima e vai de encontro com os dados obtidos 

nesta pesquisa, onde, visivelmente percebemos no gráfico 1 que a maioria dos sujeitos 

dormem acima de seis horas por noite e mesmo assim podemos observar que obtivemos 

um grande percentual desses sujeitos classificando a qualidade do sono como ruim. 

Portanto, a memória, é uma das mais importantes funções cerebrais, é particularmente 

afetada com a privação de sono. Dessa forma, um maior entendimento da relação entre 

o sono e a memória é crucial para promover o melhor aproveitamento do aprendizado 

escolar. 

Conclusões 

Percebeu-se a dissociação entre horas de sono dormidas e qualidade do sono, 

visto que as horas de sono nem sempre contabilizam positivamente para o indivíduo, e 

que estas duas variáveis podem sim distanciarem-se, o que não se distanciam é a relação 

dos períodos de horas de sono com os períodos favoráveis para o estudo. Constatou-se 

ainda, que a maioria dos estudantes dorme um número de horas de sono por noite 

considerável diante da literatura, porém, a necessidade de sono dos indivíduos varia de 

acordo com as necessidades de cada um. Ressalta-se, que na literatura, encontram-se 

dados que revelam a relação entre a qualidade do sono e sua implicação na 

aprendizagem de estudantes, logo, não se descartou a possibilidade da realização deste 

estudo, realizando o mesmo com a correlação entre os questionários dessas duas 

variáveis (qualidade do sono e implicações na aprendizagem). 
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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo realizar um estudo quanto à viabilidade de uso do 

software livre GNU Solfege como ferramenta pedagógica de apoio à aprendizagem no curso de 

Licenciatura em Música do IFPE campus Belo Jardim. Nos cursos de música, sejam 

licenciaturas ou bacharelados, os alunos cumprem os diversos níveis da disciplina de percepção 

musical, na qual praticam o reconhecimento auditivo das notas musicais, acordes, ritmos e suas 

combinações. O GNU Solfege é um software que destina-se a auxiliar o aluno nos inúmeros 

treinos auditivos que ele precisa realizar fora da sala de aula, e portanto apresentava-se como 

importante ferramenta no auxílio da formação. Assim, a meta inicial foi estudar as 

funcionalidades deste software, testando os exercícios oferecidos. Em continuidade começamos 

a oferecer oficinas de uso do GNU Solfege a alunos de diferentes períodos do curso, os quais ao 

final de cada oficina responderam questionários de avaliação do software. Embora tenhamos 

observado que o GNU Solfege necessita de melhorias, o destaque foi que muitos alunos 

passaram a adotá-lo desde o primeiro contato. Dessa forma, pela aceitação dos alunos, 

comprovamos que é efetiva a contribuição que o GNU Solfege se propõe, mas que, ainda muito 

tem que ser feito na disseminação dessa ferramenta. 

Palavras–chave: software livre; percepção musical; treino; GNU Solfege. 

1. Introdução 

É comum na atualidade, perceber a utilização de softwares nas graduações em música e 

em especial nas licenciaturas. Nesse universo de softwares, aqueles que destinam-se à educação 

musical ainda são um pequeno grupo, mesmo somando os softwares proprietários e os livres, se 

comparados as centenas existentes para as disciplinas de formação comum. Em produções 

recentes, (Cerqueira, 2011) (Ruy, 2014) encontramos destaque na utilização dos softwares livres 

nas licenciaturas em música. Neles percebe-se como tais tecnologias podem ampliar e facilitar o 

ensino musical, como empregado por Flávia Correia (Correia et al., 2008). Considerando a 

utilização de software livre e apoiando-se no referencial teórico de Keith Swanwick (Swanwick, 

2003), na primeira atividade do seu modelo T.EC.L.A, adotamos nessa pesquisa o software livre 

GNU Solfege como objeto de estudo.  
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Buscamos encontrar os pontos fortes e fracos dele, propor requisitos de melhorias que o 

tornem comum entre professores e alunos nas aquisições de habilidades aurais. Tratou-se de 

uma pesquisa qualitativa no curso de licenciatura em música do IFPE no primeiro semestre de 

2014 e 2015, em turmas de Percepção I e Percepção III. Buscou-se também identificar o grau de 

interesse por softwares de treino auditivo e descobrir se já utilizavam algum para este fim. Num 

segundo momento realizamos uma oficina para ensinar o uso do GNU Solfege e ao término, a 

fim de obter dos alunos a impressão no uso desse software, aplicamos questionários que 

somaram informações ao resultado do método de análise de competidores, do qual sugiram os 

requisitos que deram início a nova proposta do GNU Solfege que estará em desenvolvimento no 

IFPE. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O ponto de partida foi estudar as funcionalidades do GNU Solfege. Foi necessário 

aprender sua utilização para poder oferecer as oficinas aos alunos. Em seguida identificamos, 

através da análise de competidores, que o GNU Solfege é o único software livre que mais se 

aproxima do líder do mercado o Ear Master, que é pago. Em continuidade, tentando obter mais 

informações acerca do GNU Solfege, realizamos uma pesquisa com alunos da Licenciatura em 

Música do IFPE campus Belo Jardim onde pudemos identificar os seguintes pontos: 

 A maioria dos alunos não o conheciam ou nunca tinham utilizado algum software de 

treinamento auditivo; 

 Ao apresentarmos o GNU Solfege, após terem utilizado o Ear Master, 100% dos alunos 

declararam achar a interface dele pouco amigável; 

Assim, tendo o Ear Master como referência, passamos a elencar todas as 

funcionalidades disponibilizadas, bem como os níveis de treinamento que o tornam tão utilizado 

pelos estudantes de música, para então incorporá-las no GNU Solfege. 

O passo seguinte tem sido o desenvolvimento dos protótipos e a documentação 

necessária seguindo as premissas da Engenharia de Software. 

3. Resultados e Discussão 

Neste estudo pudemos confirmar que o GNU Solfege de fato constitui-se uma 

ferramenta significativamente importante para o treino auditivo, mas, que ainda é muito 

desconhecida. Nos saltou a aceitação dos alunos ao apresentarmos a ferramenta, foi como se 

tivéssemos lhes dado um grande presente, não obstante também nenhum dos professores a 

conhecia fazendo com que apresentação e utilização desta ferramenta tivesse uma grande 

aceitação. 
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Com o desenvolvimento dos protótipos de telas, mas ainda não testados, podemos 

constatar que o GNU Solfege ficou mais atrativo visualmente. Fizemos modificações visuais 

consideráveis principalmente na área dos exercícios explicando e especificando cada um deles; 

item que não existe na atual versão do software. Além disso estamos reorganizando o código-

fonte do software que no momento é uma das grandes dificuldades pois se trata de um campo 

novo para todos nós que é chamado de Engenharia Reversa.  

Apesar de algumas pessoas não acreditarem que programas de computador possam 

auxiliar no desenvolvimento da Percepção, como afirma um entrevistado no trabalho de 

dissertação de mestrado de Vital (Vital, 2008): 

[...] [o computador] tem uma tendência a levar as pessoas à dispersão [...] A 

pessoa fica olhando como, e o que mais o programa faz, e se distrai com outras 

coisas, não se concentra. 

Outros aspectos podem serem levados em conta para analisarmos melhor a 

problemática, como por exemplo o fato de nem sempre o professor poder estar com o aluno, ou 

mesmo a facilidade de ter exercícios disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar. 

4. Conclusões 

Como observamos na seção anterior, o GNU Solfege necessita de melhorias que o 

tornem mais atrativo, assim, precisa-se realizar um estudo mais aprofundado sobre as categorias 

dos exercícios que através de uma nova interface venham a facilitar a interação. Percebemos 

ainda que a documentação técnica do GNU Solfege é inexistente, esta é uma carência que, se 

suprida, permitirá que melhorias possam brotar com maior facilidade. 

Assim, este trabalho iniciou uma contribuição que se expandirá com o aumento de 

usuários dentro e fora do campus Belo Jardim, tornando-os disseminadores no meio musical, 

auxiliando-os nos estudos diários da percepção musical. 
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RESUMO 

A Radioproteção é um dos tópicos mais importantes quando se fala da prática na área da 

radiologia. Conhecer e praticar as normas que regem a profissão é de fundamental importância 

para preservar a saúde do trabalhador, pacientes/clientes e de seus descendentes. Todos os dados 

de dosimetria são controlados a fim de manter a segurança dos indivíduos ocupacionalmente 

expostos. Porém, muitos profissionais ignoram as normas por diversos motivos e assim 

comprometem sua saúde e das próximas gerações. O presente projeto visa recolher durante um 

período de um ano os dados de dosimetria de estudantes de estágio na área de radiologia, 

analisá-los e compará-los, para que os resultados sejam relacionados com as condições de 

trabalho e ao cumprimento das normas de proteção radiológica por parte dos alunos. Tais 

resultados servirão para avaliar o conhecimento e comprometimento dos alunos e dos 

estabelecimentos empregatícios para com a portaria e para com a segurança relacionada ao uso 

de radiação ionizante 

Palavras-Chave: Radioproteção, Proteção Radiológica, Radiologia, Dosimetria 

1. Introdução 

Proteção Radiológica ou Radioproteção é o conjunto de medidas que visam a proteger o ser 

humano e seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela radiação 

ionizante (CNEN). O objetivo da proteção radiológica é evitar ao máximo o contato com a 

radiação ionizante e a quantidade de dose absorvida, diminuindo os danos aos profissionais da 

área da radiologia, assim como também aos pacientes e acompanhantes que eventualmente 

possam entrar em contato com a radiação. A radiação ionizante empregada nos exames de 

diagnóstico por imagem, tratamentos de radioterapia e medicina nuclear é capaz de interagir 
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com a matéria, podendo gerar efeitos biológicos permanentes nos indivíduos que entram em 

contato com a mesma. Por esse motivo, todos os procedimentos que envolvem o uso ou 

manipulação de radiação ionizante devem ser controlados e fiscalizados pelas normas de 

proteção de cada país e seguem três princípios fundamentais: 

- Justificativa: Toda prática autorizada deve trazer algum benefício para a saúde do indivíduo 

exposto ou para a sociedade, assim evitando o uso e a exposição desnecessária do paciente ou 

profissional envolvido. 

- Otimização: O uso da radiação deve ser otimizado para que se obtenha o melhor resultado 

possível, com máxima qualidade e com a utilização mínima da radiação e exposição de todos os 

envolvidos, sem que comprometa a qualidade do serviço, seja ele qual for. 

- Limitação de dose individual: Se aplica aos profissionais da área. Todas as práticas as quais 

o profissional esteja exposto devem ser controladas e monitoradas. As doses as quais o 

indivíduo se expõe não devem exceder o limite estabelecido pela norma, e todas as exposições 

dessa pessoa devem ser levadas em conta. A proteção dos trabalhadores, pacientes e 

acompanhantes durante a exposição à radiação é feita através da utilização dos equipamentos de 

proteção individual (EPIs) e equipamentos de proteção coletiva (EPCs). Existem vários tipos e 

modelos de EPIs, dependendo da finalidade a que se destinam, tais como: aventais, saias, 

coletes, protetores de tireóide, óculos, luvas, protetores de gônada. Outras medidas também 

podem ser adotadas para minimizar a quantidade de radiação absorvida, como o tempo de 

exposição, a distância da fonte, a blindagem usada para barrar o máximo de radiação, a 

sinalização dos locais empregados para o uso de equipamentos e substâncias radioativas, e os 

hábitos de trabalho: as técnicas para cada tipo de exame, quando realizadas corretamente, 

evitam a repetição dos exames e a exposição desnecessária. O equipamento que tem como 

finalidade medir a quantidade de dose individual absorvida por cada profissional é o dosímetro. 

Ele faz a mensuração de toda radiação recebida pelos técnicos, tecnólogos, físicos, médicos e 

auxiliares de radiologia por um determinado período de tempo durante a realização do trabalho 

e é de uso pessoal. As vantagens do emprego do dosímetro como EPI são a portabilidade, 

confiabilidade e viabilidade econômica, além de existirem vários tipos de aparelhos. O limite de 

radiação que um profissional pode receber é controlado pelas normas da CNEN (Comissão 

Nacional de Energia Nuclear). Segundo a norma vigente, o indivíduo ocupacionalmente exposto 

só pode receber uma dose efetiva (corpo inteiro) de 20mSv (miliSievert) por ano, numa média 

aritmética de 5 anos, desde que não exceda 50mSv em qualquer ano. A dosimetria individual é 

muito importante, pois também indica as condições de trabalho do usuário a partir do controle 

das doses. Equipamentos 3 defeituosos, uso incorreto dos EPIs, problemas na instalação da 

blindagem acarretam uma maior exposição do trabalhador e consequentemente o aumento da 

dose absorvida. Partindo dessa premissa, proponho com essa pesquisa acompanhar e comparar a 

medição da quantidade de dose absorvida pelos alunos de estágio das instituições de ensino 

superior de radiologia na cidade do Recife, através dos dados do dosímetro de uso pessoal de 

cada um, e associar os resultados às condições de trabalho, ao uso correto dos equipamentos de 

proteção radiológica, às condições das máquinas utilizadas pelos alunos, fazendo assim o 
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controle técnico do trabalho e da segurança dos estagiários. Tanto o projeto geral como este 

plano de atividades, tem como prioridade controlar e quantificar a quantidade de dose absorvida 

pelos indivíduos envolvidos com a radiação ionizante, sejam profissionais da área ou pacientes 

usuários, para que os princípios fundamentais da radioproteção sejam colocados em prática de 

forma cada vez mais eficiente. 

Segundo a legislação vigente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, é de 

responsabilidade do técnico, tecnólogo e do auxiliar de radiologia o uso correto dos 

equipamentos de proteção radiológica individual, o isolamento do local, a proteção adequada do 

paciente/cliente e das pessoas nas áreas irradiadas, e de responsabilidade da clínica, hospital ou 

instituição de ensino possibilitar o cumprimento dessas normas, oferecendo um local de trabalho 

adequado, equipamentos e máquinas seguras e capacitadas para o uso. Porém, na prática, os 

4 profissionais trabalham sob condições inadequadas de segurança e sinalização. Essa 

desorganização promove a negligência pelo lado do profissional/estudante com o uso dos EPIs e 

nas condutas de biossegurança (BRAND; FONTANA; DOS SANTOS, 2010). Tal atitude pode 

gerar consequências futuras e permanentes na saúde do trabalhador, do paciente e de seus 

descendentes devido à capacidade da radiação ionizante de interagir com as moléculas de DNA, 

além dos tecidos e outras moléculas biológicas. Dessa maneira, a pesquisa propõe acompanhar e 

comparar a quantidade de radiação recebida pelos estudantes e, a partir dos resultados, fazer 

uma relação com as condições de trabalho e cumprimento das normas de proteção radiológica 

por parte do aluno. As conclusões finais servirão como diretrizes para as instituições de ensino, 

informando as condições de trabalho e de saúde de seus alunos. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

O projeto foi desenvolvido com os alunos de uma instituição de ensino superior em radiologia 

da rede pública da cidade do Recife. Embora proposto no início do projeto, os questionários não 

foram aplicados em todos os meses desde o início do período. Por questões de logística, eles 

foram distribuídos no mês de setembro para os estudantes de radiologia do Instituto Federal de 

Pernambuco e também foram recolhidos os dados dosimétricos desses estudantes. Os mesmos 

procedimentos não puderam ser aplicados a instituições privadas, pois não foi estabelecida uma 

parceria entre as mesmas e o propósito do trabalho. O questionário dispunha de questões 

objetivas referentes à área de atuação do aluno, às condições no local de trabalho, sobre os 

equipamentos e em relação ao cumprimento da portaria 453/98 da SVS/MS pelo aluno e pelo 

local onde o profissional exerce suas funções. Paralelamente, durante todo o período da 

pesquisa realizei o estudo de diversos artigos relacionados à radioproteção, bioproteção, saúde 

dos trabalhadores da área da radiologia e sobre radioatividade, assim como o estudo da portaria 

453 para e o funcionamento dos equipamentos de raios x, principal área de atuação dos alunos 

estagiários técnicos e tecnólogos. Esse estudo ajudou a entender as obrigações de profissionais e 

empregadores, os efeitos nocivos que a radiação ionizante oferece aos envolvidos. Os valores 

mensais de dosimetria foram coletados junto ao responsável pelo controle e armazenamento dos 
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dados e foram observadas todas e quaisquer alterações ou dados anormais, em comparação com 

as informações obtidas pelos questionários. 

3. Resultados e Discussão 

Pela análise dos questionários aplicados, foi possível saber a principal área de atuação dos 

alunos. Além disso, 100 % dos alunos entrevistados afirmaram usar corretamente os dosímetros 

durante toda jornada de trabalho. Dos oito que responderam o questionário, apenas um afirmou 

não usar corretamente os EPIs afirmando que o seu local de trabalho não oferecia todos os 

equipamentos necessários. Seis dos oito apontaram máquinas de raios x e ressonância magnética 

danificada durante a jornada de trabalho, equipamentos danificados tais como protetor de 

tireóide, avental de chumbo e biombo de proteção danificado. Sete dos oito observaram 

negligência por parte de seus colegas de trabalho. Cinco de oito afirmaram que o local de 

trabalho não oferecia todos os equipamentos de proteção radiológica, e dois desses oito 

afirmaram não usar esses equipamentos nos pacientes.  

4. Conclusões 

Mesmo com os resultados obtidos, os relatórios de dosimetria não passaram do máximo exigido 

pela norma. Embora seja uma amostra pequena e, portanto, não podendo ser generalizada, esses 

resultados expõem as condições de trabalho dos alunos e as condições de trabalho na área da 

saúde na cidade do Recife, bem como no estado de Pernambuco. Essas condições podem por em 

risco a saúde não só desses alunos, mas de todos envolvidos na prática radiológica. As 

observações feitas durante esse estudo também abre portas para outros estudos relacionados ao 

tema que deverão ser explorados no futuro. 
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RESUMO 

Introdução: a avaliação do estado nutricional do idoso é complexa em consequência de uma 

série de fatores tais como, alterações fisiológicas, processos patológicos crônicos e situações 

individuais que podem ocorrer durante o processo de envelhecimento, necessitando assim que 

aconteça uma investigação detalhada, visando diagnóstico nutricional acurado, que possibilite 

uma intervenção nutricional adequada. Objetivo: avaliar o estado nutricional da população 

idosa da comunidade do município de Pesqueira – PE. Métodos: estudo descritivo de corte 

transversal quantitativo. A amostra foi constituída pelos idosos frequentadores das Unidades de 

Estratégia Saúde da Família São Francisco e Angicos, aos participantes foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, Os dados foram coletados por meio de entrevista individual 

face a face utilizando um questionário semiestruturado contendo questões abertas e fechadas e 

aferições das medidas antropométricas. O projeto foi provado pelo comitê de Ética em Pesquisa 

CAAE: 31997814.3.0000.5200. Resultados: 62,5% da população era constituída por idosas. A 

obesidade foi a variável de maior prevalência com 61%. Quanto à relação cintura/quadril, 45% 

das idosas apresentaram um acentuado risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares 

associadas a gordura corpórea. Conclusões: diante deste contexto, fica evidente a necessidade 

de ser realizada uma intervenção visando corrigir essas distorções nutricionais encontradas. 

Palavras–chave: avaliação nutricional; estado nutricional; idosos; índice de massa corporal 

(IMC); obesidade 

1. Introdução 

Envelhecer acarreta alterações corporais, as quais são importantes de serem avaliadas 

em plano nutricional. O peso e a estatura sofrem, os quais tendem a diminuir com o avançar da 

idade. Há diminuição da massa magra e modificação no padrão de gordura corporal, onde o 

tecido gorduroso dos braços e pernas diminui, mas aumenta no tronco. Em consequência disso, 

as variáveis antropométricas sofrem modificações (ACUÑA, CRUZ , 2004). 

Dessa forma, as necessidades nutricionais do idoso devem ser particularizadas para cada 

caso, de acordo com as experiências de cada um (HALL; WENDIN, 2008).  

A avaliação do estado nutricional é capaz de expressar o grau no qual as necessidades 

fisiológicas por nutrientes estão sendo alcançadas, para manter a composição e funções 
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adequadas do organismo, resultando do equilíbrio entre ingestão e necessidade de nutrientes 

(JEEJEEBHOY KN, et al.,1990). 

Pelo exposto a cima, a presente pesquisa visou avaliar o estado nutricional da população 

idosa da comunidade do município de Pesqueira-PE. Os dados coletados poderão subsidiar a 

formulação de estratégias de intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de vida desta 

clientela. 

2. Materiais e Métodos  

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, que visou avaliar a situação de 

saúde dos idosos frequentadores das Unidades de Estratégia Saúde da Família São Francisco e 

Angicos no município de Pesqueira – PE. Os idosos participaram da pesquisa voluntariamente, 

após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Para caracterizar os indivíduos que compuseram a amostra, foram realizadas aferições 

antropométricas (peso e altura) para calcular o Índice de Massa corporal (IMC), medições das 

circunferências da cintura e quadril e razão cintura/quadril. 

A classificação do estado nutricional utilizou-se a recomendação proposta por Lipschitz 

(1994), onde IMC< 22 é classificado como Magreza KG/M2; Eutrofia quando IMC encontra-se 

entre 22,0 – 27,0 e a condição de Excesso de peso IMC >27,0. A classificação para aferição da 

circunferência da cintura tomou como base as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (2004): risco elevado (80 cm para mulheres e 94 cm para homens) e risco muito elevado 

(88 cm para mulheres e 102cm para homens). 

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 foram efetuados 

utilizando-se um questionário semiestruturado composto por questões fechadas e abertas, e 

através da aferição das seguintes medidas antropométricas. 

O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Tendo o mesmo sido aprovado CAAE: 31997814.3.0000.5200.  

Aos participantes da pesquisa foram entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em que eram explicados os objetivos da mesma, a presença do anonimato e a 

possibilidade de desistência, caso julgasse necessário. 

3. Resultados e Discussão 

Foram avaliados indivíduos idosos em diversas faixas etárias. Sendo a amostra 

constituída por 56 idosos, destes, 62% era do sexo feminino, e 38% do sexo masculino. 
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Com relação ao estado nutricional de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), houve 

predominância de excesso de peso com 61%, esses resultados podem ser melhor visualizado na 

tabela 01 abaixo. 

À medida que o IMC aumenta, o risco para o desenvolvimento das comorbidades da 

obesidade também aumenta, entre as comorbidades podemos citar: diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, gota e doenças osteoarticulares, entre outras. A 

identificação do risco da população idosa através do IMC sugeri uma co-relação entre o 

aparecimento de comorbidades  ao elevado índice da massa corporal.  

Os dados são alarmantes, visto que, no idoso, “a obesidade está associada além de 

comorbidades, também ao declínio funcional” (SANTOS et al., 2004).  

Tabela 1 - Classificação do Estado Nutricional dos Idosos do Município de Pesqueira 

através do IMC, 2015. 

Sobre os riscos de complicações metabólicas associadas à obesidade através da relação 

cintura⁄quadril (RCQ), os resultados apontam um acentuado risco para o aparecimento de 

doenças cardiovasculares (DCV). Das idosas avaliadas, apenas 3% não apresentavam risco, 

26% das idosas apresentavam risco elevado, e 71% estavam com  risco muito elevado para o 

desenvolvimento de DCV. 

Em relação os idosos, 33% não apresentam risco para o desenvolvimento de 

complicações metabólicas associadas à obesidade, enquanto que 43% apresentam risco elevado, 

e 24% apresentam risco muito elevado. 

Alguns estudos nacionais realçaram que as mulheres idosas têm mais inadequação da 

RCQ em comparação com os homens (TINÔCO et al., 2006), os resultados encontrados estão 

de acordo com a literatura vigente.  

Com relação às morbidades referidas pelos idosos de maneira geral, as que mais se 

destacaram foram: 27% dos idosos apresentaram hipertensão e 50% com diabetes. Esse quadro 

de obesidade pode levar a distúrbios das condições de saúde do organismo, que podem ser 

representadas por distúrbios psicológicos, sociais, aumento do risco de morte prematura e o 

aumento de risco de doenças de grande morbi-mortalidade como diabetes mellitus, hipertensão 

arterial (HA), dislipidemias, doenças cardiovasculares (DCV) e o câncer (WHO,1997). 

VARIÁVEL/IMC IDOSOS ATENDIDOS NAS UBS PORCENTAGENS 

 

EXCESSO DE PESO 

 

34 

 

61% 

 
EUTROFIA 

 
21 

 
37% 

 

BAIXO PESO 

 

1 

 

2% 

 
TOTAL 

 
56 

 
100% 
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4. Conclusões 

Os dados apresentados mostram resultados preocupantes. O perfil nutricional dos 

idosos, em ambos os sexos, foi caracterizado pela alta prevalência de obesidade, sendo evidente 

a necessidade de uma intervenção que atue diretamente na melhoria da qualidade de vida desta 

população. 

A avaliação nutricional da população idosa possibilitou a identificação das fragilidades 

desta população. Para CUPPARI (2002) a avaliação do estado nutricional é fundamental para a 

identificação dos pacientes sob risco nutricional. 

Como proposta para a redução dos números alarmantes encontrados, uma rotina de 

alimentação equilibrada, seria capaz para redução aos riscos de complicações metabólicas. 

Assim, uma rotina regular de alimentação adequada, em termos de qualidade e 

quantidade, é uma intervenção que melhora ou retarda o curso de muitas doenças crônicas, 

oferecendo aos idosos maiores perspectivas de uma velhice harmônica. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é caracterizar os instrumentos e identificar os principais 

problemas para implementação do Plano de Manejo Participativo do Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Engenho Uchôa. Para isso, a pesquisa foi realizada a partir do levantamento de dados 

das reuniões do Conselho Gestor da unidade e das atividades descritas no plano. Até o 

momento, vê-se que, das ações presentes neste documento técnico, quase nada foi 

implementado. Os maiores problemas que impedem a execução do programa são a falta de 

integração entre Governo do Estado e Prefeitura do Recife nas questões jurídicas e financeiras, a 

falta de capacitação para o corpo gestor e aos membros do conselho, e o grave problema judicial 

de desapropriação da área.  

Palavras–chave: áreas protegidas; conservação; conselho gestor 

1. Introdução 

O plano de manejo é um documento técnico que estabelece o zoneamento e as normas 

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais de uma unidade de 

conservação. Esse documento visa levar ao cumprimento dos objetivos estabelecidos na criação 

da unidade, devendo ter um enfoque multidisciplinar e refletir um processo lógico de 

diagnóstico e planejamento.  

O Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre Mata do engenho Uchôa foi lançado 

em outubro de 2013. Com base no documento “Estratégia para elaboração de Planos de Manejo 

das Unidades de Conservação da Natureza de Pernambuco”, criado pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado (SEMAS), este plano possui uma 
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metodologia diferenciada das comumente construídas, visando custos mais baixos, maior 

participação social e maior dinamismo. 

A RVS Mata do Engenho Uchôa, que possui 171,05ha, é um fragmento de Mata 

Atlântica localizado no centro urbano da cidade do Recife, com outros ecossistemas associados 

(mata, restinga e manguezal). Corresponde a 1% do território total da capital pernambucana e, 

em seu entorno, residem cerca de 270.000 habitantes (19% da população recifense), exercendo 

ainda influência sobre 11 bairros: Ibura, Caçote, IPSEP, Areias, Barro, Tejipió, Estância, 

Cohab, Jiquiá, Imbiribeira e Jordão (SEMAS, 2013). 

Devido às fortes pressões imobiliárias, às constantes ameaças e degradações e, 

principalmente, a forte mobilização social em torno de sua proteção, a unidade passou a ser o 

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Engenho Uchôa (Lei Estadual nº 14.324 de 3 de 

junho de 2011). 

2. Materiais e Métodos 

Os principais registros das atividades realizadas estão ligados às reuniões do Conselho 

Gestor da UC. São cerca de 52 conselheiros das mais diversas entidades, que tem um programa 

de atividades descrita no próprio plano de manejo. 

Para identificarmos se estava sendo efetiva a aplicação do plano de manejo na unidade, 

foram realizadas as seguintes atividades: Caracterização dos Instrumentos do Plano de Manejo, 

através da leitura minuciosa do plano; Identificação dos principais problemas, onde foram 

levantadas os pontos que interferem na implementação do plano; avaliação do Sistema de 

Controle e Fiscalização; e estimada a aplicabilidade do Sistema de Recuperação das Áreas 

Degradadas. 

3. Resultados e Discussão 

Até o momento, vê-se que, das ações descritas no plano de manejo, quase nada foi 

implementado. Uma das atividades realizadas foi a elaboração e votação do regimento interno 

do conselho, que visa regulamentar seu funcionamento. A motivação de uma maior participação 

dos conselheiros está sendo buscada, haja vista que as reuniões não estão ocorrendo com a 

presença de todos os representantes ou, pelo menos, de mais da metade dos integrantes. 

Para facilitação na execução dessas e das demais atividades, o conselho decidiu formar 

as seguintes comissões: de Educação Ambiental, que planejará e executará as ações 

relacionadas ao tema; de Infraestrutura, que buscará espaços para realizar reuniões e outras 

atividades ligadas à área em si; de Captação de Recursos, que vai levantar os meios para 

conseguir recursos, participação de outras entidades, entre outros; e a de Mobilização do 
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Conselho, que visa estimular uma maior participação dos conselheiros, seu rearranjo e a 

comunicação com a população. 

Sobre o plano de manejo construído para a RVS, trata-se de um novo modelo que está 

sendo adotado pelo Governo de Pernambuco para algumas unidades de conservação do Estado. 

A grande potencialidade para essa unidade é que ela possui uma comunidade mobilizada e 

atuante a mais de 30 anos em prol da proteção da área, o Movimento em Defesa da Mata do 

Engenho Uchôa.  

Como pontos negativos, podem-se destacar: a falta de estudos técnicos mais profundos 

na área, tanto da fauna e flora, quanto dos impactos antrópicos (invasões, descarte ilegal de 

resíduos, insegurança), pois o plano se baseia em estudos antigos e superficiais; falta de 

capacitação ao corpo gestor e aos conselheiros; ausência de conselheiros nas reuniões; falta de 

uma secretaria própria pra o conselho gestor, com infraestrutura adequada; falta de integração 

entre as duas unidades de conservação existentes no local (a RVS estadual e a APA municipal) e 

entre o Governo do Estado e a Prefeitura do Recife em relação às questões jurídicas e 

financeiras. 

Em relação aos objetivos do presente trabalho, no que tange a análise do controle e 

fiscalização da área, houve uma incursão na área no ano de 2013, pouco depois da criação do 

plano. A maioria das vistorias é realizada em casos de denúncias da comunidade. Durante a 

pesquisa, nenhuma vistoria foi realizada, não possibilitando uma visita ao local. Há atividades 

descritas no plano para monitoração e fiscalização da unidade, como: criação de parceria com o 

CIPOMA para fiscalização da área, desenvolver ações de combate à caça, ao desmatamento, as 

construções irregulares, eliminar pontos de lixo, entre outros, entretanto nada foi iniciado. 

Sobre a avaliação do Sistema de Recuperação de Áreas Degradadas, nenhuma atividade 

pode ser realizada, pois as ações físicas e de infraestrutura no local não estão sendo 

implementadas devido ao problema jurídico do terreno da UC. As atividades descritas no plano 

de manejo para essa questão são: elaborar e implantar o Projeto de Recuperação Ambiental para 

o Setor de Restauração, incluindo reflorestamento, controle de erosão e recuperação de solos e 

recuperação de nascentes (ação de responsabilidade das Universidades após estabelecimento de 

parceria); e identificar, georreferenciar e monitorar as nascentes (de responsabilidade da 

CPRH). 

4. Conclusões 

O novo modelo de construção de plano de manejo, utilizado pelo Governo do Estado de 

Pernambuco, possui problemas. A falta de estudos completos, de infraestrutura, de uma gestão 
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mais competente, de conselheiros capacitados e a ausência de integração entre Estado e 

município retarda a implementação das atividades programadas.  

Como a área da unidade está sob ação judicial, o que impede realização de qualquer 

atividade de melhoria de infraestrutura ou manejo, o conselho gestor, a CPRH e a Prefeitura do 

Recife poderiam cumprir as ações do plano que não agem diretamente na unidade, como ações 

de educação ambiental e promoção da UC na mídia e pelas comunidades do entorno. O trabalho 

em conjunto desses atores também poderia acelerar o processo de desapropriação da área. 
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RESUMO 

Embora tenhamos um sistema de saúde universal e público, um dos grandes desafios é 

fazer com que suas ações se efetivem em todo o território nacional, em espaços de difícil acesso, 

onde as condições de infraestrutura impedem uma oferta qualificada dos serviços. Os habitantes 

das zonas rurais têm sofrido com a ausência das políticas de saúde em seu cotidiano, 

especialmente se considerarmos a atenção primária e saúde mental. O presente estudo tem por 

objetivo caracterizar as práticas e estratégias de Cuidado a Saúde Mental desenvolvidas pelas 

equipes de atenção primária na área rural. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de 

abordagem qualitativa, desenvolvido na rede de atenção a saúde do município de Pesqueira, PE.  

Foram realizadas entrevistas com os profissionais de saúde e usuários da rede SUS, 

obedecendo-se a roteiro semi-estruturado. Observou-se que a Rede de Atenção 

Psicossocial(RAPS) encontra-se em fase de estruturação. As equipes de saúde da família (ESF) 

desenvolvem estratégias para minimizar esta deficiência, são elas:  a visita domiciliar e 

orientação da família. A comunidade desenvolve práticas manicomiais e de cura através da fé. 

As principais dificuldades encontradas pelos usuários e profissionais no atendimento de saúde 

são o transporte e a exclusão social do usuário portador de transtorno mental. Fica evidente que 

os serviços de saúde municipais têm diante de si o desafio de ampliar o acesso dos moradores 

do campo à atenção psicossocial para que o usuário tenha um atendimento mais resolutivo, 

acesso aos serviços e que muitos dos paradigmas de estigmatização sejam desconstruídos. 

Palavras-chave: Saúde Mental, Zona rural, Sistema de Saúde, Cuidado, Atenção Psicossocial. 

1. Introdução 

Embora tenhamos um sistema de saúde universal e público, um dos grandes desafios é 

fazer com que suas ações se efetivem em todo o território nacional, em espaços de difícil acesso, 

onde as condições de infraestrutura impedem uma oferta qualificada dos serviços. Os habitantes 

mailto:claraalcantara_@hotmail.com
mailto:valquiriaenfermeira@yahoo.com.br


X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 488 

 

 

 

das zonas rurais têm sofrido com a ausência das políticas de saúde em seu cotidiano, 

especialmente se considerarmos a atenção primária e a saúde mental (SILVA et. al., 2013). 

As políticas de saúde para o campo no Brasil historicamente objetivaram a garantia de 

mão de obra sadia para a exploração dos recursos naturais. Essa característica dessas políticas é 

considerada uma abordagem restrita da relação saúde e desenvolvimento. Visando mudar tal 

realidade, foi instituída pela Portaria nº 2.866/2011, a Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo e da Floresta, com o objetivo de “contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida das populações do campo e da floresta, incluindo articulações intersetoriais para 

promover a saúde”. A 8ª, 9ª, 10º, 11º e 12º  Conferências Nacionais de Saúde (1986) apontaram 

para a necessidade de se implantar uma reforma agrária que não dependesse apenas dos serviços 

médicos e remédios, que incluísse o respeito a sabedoria popular e da natureza, respondesse às 

reais necessidades e aspirações dos trabalhadores rurais e que garantisse os direitos básicos da 

cidadania, bem como a implementação de medidas de acesso às ações de saúde para as 

populações rurais (CARNEIRO et. al., 200; SCOPINHO, 2010). 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos moradores da zona rural no que diz 

respeito ao acesso e às condições de infraestrutura relacionados aos serviços de saúde, o 

objetivo do presente estudo é caracterizar as práticas e estratégias de Cuidado a Saúde Mental 

desenvolvidas pelas equipes de atenção primária na área rural do município de Pesqueira, PE, 

assim como caracterizar a rede de atenção psicossocial existente no município e identificar as 

dificuldades relacionadas aos serviços que compões a RAPS quanto ao acesso dos usuários. 

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa, desenvolvido 

na rede de atenção primária a saúde do município de Pesqueira, PE. A população deste estudo 

foram os profissionais de saúde que desenvolvem sua atuação nos serviços da rede primária da 

zona rural da cidade de Pesqueira PE, assim como os profissionais que atuam no Centro de 

Atenção Psicosocial (CAPS) da cidade um usuário proveniente da zona rural . O levantamento 

de dados foi desenvolvido mediante entrevistas com um roteiro semi-estruturado. As entrevistas 

foram realizadas mediante a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e 

foram gravadas, transcritas e duplamente conferidas. A pesquisa obteve parecer favorável do 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da ASCES sob o número 806.072 e da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa sob o número 1.038.951. A análise dos dados foi feita 

mediante a utilização do software ATLAS.ti.                                                                                                 

3. Resultados e Discussão 

No município de Pesqueira – PE a iniciativa da implantação do CAPS em 2012 deveu-

se à demanda crescente de atendimento de pacientes com transtornos mentais no Hospital 
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municipal. A partir do funcionamento do CAPS iniciou-se estruturação da RAPS do município, 

que conta com o CAPS como o centro das ações desenvolvidas em saúde mental, os serviços de 

urgência e emergência, como o SAMU e o Hospital Dr. Lídio Paraíba, o CREAS desenvolvendo 

ações de serviço social e o Hospital Ulisses Pernambucano como responsável pelas internações 

psiquiátricas. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as ESF relacionam-se com o CAPS 

através do encaminhamento de pacientes para atendimento. A equipe do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) oferta atendimento psicológico mensalmente. Se faz necessária a 

articulação do CAPS com os demais serviços do município para garantir a estruturação de uma 

rede de cuidados eficiente, desde a atenção primária até a atenção terciária (BRASIL, 2011).                                                                         

As estratégias de cuidado utilizadas na ESF da zona rural pesquisada, voltadas para o 

portador de transtorno mental são: a realização de visitas domiciliares principalmente pelo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) e a reunião com a família para orientar e incentivar a 

participação no cuidado e tratamento destes usuários. A presença do ACS na comunidade foi 

descrita como sendo o primeiro contato das famílias nos casos de surto dos pacientes e como os 

organizadores das demandas do território. Assim como a visita do ACS, a enfermeira e o 

médico buscam fazer visitas domiciliares nos casos necessários. 

Um estudo realizado em Brazilândia por Acre, Souza e Lima (2011), chegou aos 

mesmos resultados, ressaltando o encaminhamento de usuários portadores de transtorno mental 

para outros serviços por falta de ações de saúde na ESF. Nas ESF que buscavam dar apoio a 

estes usuários, esse apoio se dava através de visitas domiciliares. 

A interação da família com a ESF e com o CAPS demonstra ser de extrema importância 

para o tratamento e estabilização dos usuários portadores de transtorno mental, segundo os 

entrevistados. De acordo com Barbosa (2014), nessa transição de um modelo de Cuidados 

institucionalizados para um modelo comunitário de Cuidados em Saúde Mental, outros 

elementos e atores passaram a operar de forma a permitir que o novo modelo pudesse lograr 

êxito, tais como a família e a comunidade. 

As práticas mais freqüentes encontradas na comunidade com a finalidade de cuidar dos 

portadores de transtornos mentais são: as que visam a cura através da fé e as práticas 

manicomiais, como exclusão e confinamento, que persistem no cotidiano da assistência aos 

portadores de transtorno mental. Segundo Silva e Moreno (2004), a religiosidade sempre esteve 

presente na história do homem. A religião traz conforto e acena para a cura das enfermidades 

que são diagnosticadas como incuráveis e de muito sofrimento por parte do paciente e dos 

familiares. 

Os usuários, após as tentativas de tratamento com a internação terem falhado, passam a 

ser tratados em casa pela família através do controle da medicação e em casos de surto, os 

portadores de transtorno mental são trancados em um cômodo da casa até mostrarem-se mais 

calmos. Para a Psiquiatria clássica, a noção de periculosidade traduzia-se pela percepção do 

doente mental como suscetível de uma passagem ao ato imprevisível e violento, a depender da 
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subjetividade do julgamento do psiquiatra, resultando no intervencionismo representado pelo 

encarceramento (CASTEL, 1987 apud BARBOSA, 2014). 

Na ESF local não existem atividades voltadas para os portadores de doença mental e o 

atendimento destes pacientes é trimestral pelo psiquiatra e mensal pelo médico da unidade para 

refazer a prescrição medicamentosa do psiquiatra. A medicação é vista como a principal forma 

de tratar o paciente. Este tipo de assistência ao doente mental também foi relatada pelo estudo 

de Ribeiro, Ribeiro e Oliveira (2008), onde na ESF somente foram identificados registros de 

encaminhamentos ao psiquiatra e prescrição de medicamentos psicotrópicos. 

Como último recurso, as famílias procuram o apoio religioso e das crenças para buscar a 

cura dos seus entes queridos.  Um estudo produzido no sertão da Paraíba por Silva (2013), 

obteve este mesmo resultado. Segundo este autor, o aconselhamento, rezas e medicação são 

algumas estratégias de ação dos familiares que procuram os rezadores. 

Os entrevistados quando questionados sobre a dificuldade de inserir o paciente portador 

de doença mental da zona rural no CAPS respondem que o transporte se configura como maior 

obstáculo no atendimento destes pacientes, assim como a exclusão deste sujeito pela sociedade, 

que o vê como risco para si e para os outros. As dificuldades evidenciadas em nosso estudo são 

semelhantes às dificuldades referidas por Silva (2013), com relação à atenção em saúde mental 

no campo. O acesso aos serviços é extremamente difícil, bem como a dinâmica organizacional 

dos mesmos não facilita a participação desses moradores na rede de atenção psicossocial. 

A circulação do “doente mental” não é, portanto, totalmente livre nesse território, mas 

negociada ou mesmo imposta. Há uma negociação velada entre família e “comunidade” sobre 

em quais espaços sociais essa pessoa “doente” será aceita. (BARBOSA, 2014). 

4. Conclusão 

Observa-se fragilidades quanto à consolidação e ampliação da RAPS, visto que as 

estratégias e práticas de cuidado em Saúde Mental estão mais presentes, sistematizadas, no 

CAPS, enquanto os demais serviços de saúde não apresentam ações ou desenvolvem ações 

pontuais no cuidado em saúde mental. As estratégias mais utilizadas na ESF são as visitas 

domiciliares e a reunião com as famílias para orientação e repasse de informação. Já as práticas 

mais comuns na comunidade são a medicalização e o confinamento dos sujeitos pelos membros 

da família. Diante dos depoimentos dos profissionais fica evidente que os serviços de saúde 

municipais têm diante de si o desafio de ampliar o acesso dos moradores do campo à atenção 

psicossocial, uma vez que as dificuldades encontradas na inclusão do usuário portador de 

transtorno mental nos serviços de saúde mental dizem respeito à ausência de transporte para 

levar este paciente à cidade e a exclusão social deste usuário. A realização da pesquisa em 

apenas uma comunidade da zona rural mostra-se como principal limitação deste estudo, 

despertando-nos para a necessidade de ampliação do local de estudo para conhecimento das 

práticas de cuidado realizadas nas mais diversas culturas e localidades. 
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RESUMO 

Este trabalho teve o objetivo de investigar a relação entre a avaliação da aprendizagem 

no ensino da Química e o despertar do interesse para a carreira docente nessa área. Participaram 

como sujeitos, um professor que ministra aulas de Química e seus alunos do 3º ano do ensino 

médio de uma escola estadual do município de Vitória de Santo Antão, campo de pesquisa. Para 

coleta de dados usou-se um questionário com os alunos e entrevista semiestruturada com o 

professor, no questionário possuía perguntas que abordavam acerca da concepção de avaliação, 

percepção da carreira docente e principais dificuldades encontradas nos alunos em aprender os 

conteúdos de Química. De acordo com a pesquisa, podemos associar a não atratividade em 

seguir a carreira docente em Química ao contexto que o professor está inserido nos dias de hoje 

e as dificuldades em dominar os conteúdos químicos, visto que, muitos alunos não se dão bem 

nas atividades avaliativas.  

Palavras–chave: Avaliação; Carreira Docente; Ensino de Química  

1. Introdução 

O ensino de Química, historicamente tem apresentado práticas avaliativas que 

correspondem a uma abordagem tradicional de ensino (MIZUKAMI, 1986), na qual, enfatiza-se 

a memorização de fórmulas, conceitos e regras matemáticas (LIMA, 2008; VIANA, 2014), 

fazendo com que o estudante sirva de um “depósito de conhecimento” e, muitas vezes, não 

desperte o interesse em se apropriar desse conhecimento químico, que por sua vez, está 

constantemente ligado ao seu dia-a-dia. No entanto, novas propostas para o ensino de Química 

estão sendo estudadas, tendo em vista as exigências dos PCN’s, que visam formar cidadãos 

críticos, observadores e questionadores, podendo alcançar os pilares da educação básica de 

ensino.  

As práticas avaliativas utilizadas no ambiente escolar, podem ser enquadradas e 

analisadas conforme as Gerações da Avaliação de acordo com Guba e Lincoln (1989), tendo 

elas diversas características e objetivos pretendidos, de modo que, uma geração surgia através 

das deficiências diagnosticadas nas gerações anteriores.  

É através da avaliação que podemos identificar as necessidades dos estudantes em 

diversos aspectos, como por exemplo, interpretação de textos, compreensão de fórmulas e 

conceitos, assimilação dos conteúdos com o seu cotidiano, entre outros.  
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Diante disso, esse trabalho de pesquisa teve o objetivo de investigar o ensino da 

Química, na perspectiva de investigar a relação entre a avaliação da aprendizagem e o despertar 

do interesse para a carreira docente nessa área. 

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa foi de natureza qualitativa e buscou investigar a relação entre a avaliação da 

aprendizagem no ensino da Química e o despertar do interesse para a carreira docente nessa 

área. Seu campo de pesquisa foi uma escola Estadual do município de Vitória de Santo Antão. 

Os sujeitos da pesquisa foram: Um professor que ministra aulas de Química no Ensino Médio 

da escola, campo de pesquisa, e os seus estudantes.  

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados entrevista semiestruturada com 

o professor e a aplicação de questionários com os estudantes. Além disso, os instrumentos 

avaliativos utilizados pelo professor também foram foco de pesquisa, sendo toda análise dos 

dados realizados a partir das Gerações da Avaliação propostas por Guba e Lincoln (1989). 

3. Resultados e Discussão 

Segundo o professor 1, há várias formas de avaliar o estudante, e, não é só a prova que 

vai dizer se o estudante aprendeu de fato, ou não, mas a participação nas aulas é também de 

grande importância, visto que, o professor observa e avalia todo o envolvimento dos estudantes 

durante as atividades propostas. Nessa perspectiva, o professor 1 confirma a concepção de 

Terceira Geração, pois a forma de avaliar o estudante de forma ampla e qualitativa, com 

diversos instrumentos. Essa geração de avaliação diferencia em sua essência da Quarta Geração 

porque as decisões estão ainda focadas no professor, assim, o professor é o grande avaliador. Já 

na Quarta Geração (GUBA; LINCOLN, 1989), comparada às três Gerações anteriores, 

distingue-se das outras porque é, antes de tudo, um processo sócio-político, compartilhado e 

colaborativo, negociado e está muito associado às abordagens socioculturais do ensino 

(MIZUKAMI, 1986). 

De acordo com o professor 2, avaliar é aferir o progresso feito por um indivíduo 

relativamente a determinado tema abordado. Ele utiliza avaliações escritas e orais e, além disso, 

verifica a interatividade por ocasião das exposições em sala de aula. Segundo ele, a observação 

contínua de determinados indicadores previamente fixados, é uma importante forma de 

avaliação, pois assim eliminamos fatores como os altos e baixos físicos e psicológicos. Para ele, 

os seminários são mais transparentes para uma boa avaliação, sendo o instrumento que possui o 

maior peso. De acordo com a prática desse professor, ele apresenta características da segunda e 

terceira geração, pois além de observar o andamento dos estudantes, descrevendo os pontos 

fortes e fracos em relação aos objetivos declarados, ele se preocupa com a construção do 

conhecimento (GUBA; LINCOLN, 1989). 

No questionário buscamos saber o quantitativo de estudantes que tem interesse em ser 

professor e em seguida, se eles eram motivados a seguir essa carreira. Dos 32 estudantes, 25 não 
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tem vontade em seguir essa profissão, 4 possui pouca vontade, e apenas 3 estudantes sentem 

muita vontade, sendo esses atraídos pelas áreas de teologia, geografia e matemática.  

Através do questionário, identificamos que a maioria dos estudantes aprende os 

conteúdos de Química com dificuldade e não conseguem se dá bem nas avaliações. Os 

principais motivos apontados foram: Dificuldade com matemática, dificuldade em decorar 

muitas fórmulas, dificuldade em entender as aulas do professor, dificuldade nas aulas 

experimentais, dificuldade em entender as questões das provas. Portanto, também podemos 

relacionar a não atratividade da carreira docente em Química com as dificuldades que os 

estudantes sentem, visto que, muitos estudantes não optam por essa área por não conseguir 

entender a importância de estudar a Química, e também por não tirar boas notas nas avaliações, 

logo, não vão querer seguir uma área em que não possuem um bom desempenho.  

4. Conclusões 

No decorrer da pesquisa, foi observado que, há vários conceitos sobre avaliação e várias 

formas de avaliar nas aulas de Química que podem ser enquadradas nas gerações da avaliação 

conforme propôs Guba e Lincoln (1989).  

Nota-se ainda, que, as práticas de avaliação estão ligadas a atração da carreira docente, 

visto que, muitos estudantes, não querem optar por essa profissão por não se dar bem nas 

atividades avaliativas de Química. Por tanto, mais pesquisas são necessárias a fim de 

compreender as práticas avaliativas no ensino de Química e sua relação com o despertar para a 

carreira docente nessa área do conhecimento, afinal, foi observado que o professor apresenta 

práticas avaliativas relacionadas à Segunda Geração, mas também à Terceira Geração, que já é 

uma geração com abordagem qualitativa.  
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RESUMO 

As Mudanças Climáticas é algo recorrente em nossas vidas, é um problema grave 

enfrentado pela população, que precisa urgentemente ser controlado. Um dos agravantes das 

Mudanças Climáticas é o crescimento populacional, pois por consequência a produção é maior, 

então o consumismo aumenta e por último a produção de resíduos aumenta ainda mais. Isto 

causa por consequência impactos no meio ambiente, pois gera ainda mais poluição do ar, solos e 

água, impactando ainda mais a qualidade de vida da sociedade, e altera profundamente o micro 

clima da região, causando as famosas Ilhas de Calor. O presente Projeto tem como objetivo 

relacionar diretamente o crescimento da Região Metropolitana do Recife, tanto quanto em área 

como em população com o agravamento das Mudanças Climáticas na RMR, para isso utilizou-

se técnicas de geoprocessamento de imagens adquirindo imagens de satélite dos anos de 2005, 

2006, 2007, 2010 e 2011 como objeto de estudo, o processamento das imagens foi no software 

livre SPRING 5.2.7, para que sejam elaboradas mapas temáticos para melhor visualização dos 

resultados. 

Palavras–chave: Mudanças Climáticas, Crescimento da População, Geoprocessamento de Imagens. 

1. Introdução 

Mudanças climáticas vêm se mostrado um tema de grande importância, pois afeta todos 

os países e pessoas, e que se torna um risco ainda maior para a população mais pobre. E essas 

mudanças começaram a ocorrer logo após a década e 60, com o êxodo rural, em que por 

consequência houve o aumento das cidades, da densidade demográfica, acarretando em 

mudanças drásticas no meio ambiente. 

Segundo o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), a mudança climática 

constitui-se em uma alteração no estado do clima que pode ser identificada por alterações na 

temperatura média e/ou na variabilidade de suas propriedades e que persiste durante um longo 

período de tempo, tipicamente por décadas ou mais (IPCC, 2012, p. 29). 

Sendo assim, importante perceber a relação direta do crescimento urbano com as 

mudanças climáticas, pois devido ao uso do solo inapropriado, como asfalto, e a imensa 
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quantidade de construções, que absorvem toda a energia eletromagnética emitida pelo sol. E isto 

ocasiona em um aumento da temperatura nessas regiões, formando as famosas Ilhas de Calor. 

Ilhas Urbanas de Calor é um fenômeno que ocorre sobre áreas urbanas, consistente na 

presença de temperaturas à superfície relativamente maiores que as encontradas nas regiões fora 

da cidade (regiões rurais ou periféricas com vegetação mais abundante). Alterações da umidade 

do ar e do vento também estão associadas à presença de ilha de calor urbana. Como resultado, 

tem-se um decréscimo da perda de radiação infravermelha pelos cânions urbanos (cavidades) 

associada à altura dos prédios e à redução da largura das vias (LOMBARDO, 1985; 

BAPTISTA, 2010; BAPTISTA, 2002; CABRAL, 1997; FREITAS, 2005; MOLION, 2001; 

MORAES, 2005; SOUZA, 2004;). 

O Projeto tem como objetivo o estudo da relação do crescimento urbano visto na RMR 

com as mudanças climáticas na mesma, utilizando-se imagens de satélite e técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento. Então é notório a relação direta do Projeto do 

orientador com este projeto em andamento. 

 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para compor a fundamentação teórica do 

Projeto, e simultaneamente uma pesquisa com dados estatísticos da Região Metropolitana do 

Recife, para complementar a análise da relação do crescimento urbano com as mudanças 

climáticas, e determinar a relação direta destes. 

 Através de técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto analisou-se o 

crescimento da RMR, utilizando-se de imagens de satélite. Para a aquisição de imagens foi 

utilizado como fonte o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 Para o processamento das imagens foi utilizado o software SPRING 5.2.7. Este software 

tem como principais funções processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica 

de terreno e consulta a bancos de dados espaciais.  

 Foi utilizado processos como, aplicação de contrastes, treinamento, classificação 

supervisionada, mapeamento, vetorização, segmentação e classificação supervisionada da 

imagem segmentada. E por último foram elaborados mapas com os resultados de todos esses 

processos, para facilitar a visualização. 

3. Resultados e Discussão 

Através do processamento das imagens no software livre SPRING 5.2.7, foi elaborada 

também a classificação supervisionada após o treinamento das imagens (aquisição de pixels) 

nos anos citados, realizando o mapeamento logo após com os temas criados, para diferenciar 

ainda melhor a região urbana da não urbana. 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 497 

 

 

 

          

 

Nas classificações supervisionadas das imagens não segmentadas, ocorreu a diminuição 

da área urbana do que realmente existe, isto ocorre devido à fase de Treinamento, na aquisição 

de pixels, onde diante de níveis de cores muito diferentes, é difícil classificá-las. 

Foi elaborada também a segmentação das imagens, utilizando três segmentações 

diferentes, com áreas de 10, 20 e 250. E a que obteve melhor resultado diante da classificação 

supervisionada foi a de área 20, diferenciando melhor as feições. 

 

 
Com o cálculo de área realizado depois da vetorização de cada ano, pude observar o 

aumento da área urbana da RMR ao passar dos anos, tendo apenas um problema em 2007, 

devido a quantidade de nuvens, a área teve como resultado um número menor. 

Tabela 1 – Variação da área da RMR ao decorrer dos anos 
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Ano  Área total (km²) 

2005 225,1 

2006 240,27 

2007 240,49 

2010 251,45 

2011 290,59 

 

4. Conclusões 

O crescimento da área urbana na RMR foi observado de forma mais clara através do 

processamento das imagens no Software SPRING 5.2.7, pois a RMR foi delimitada utilizando-

se da vetorização das manchas urbanas. 

Foi visto através de todo o processamento das imagens o claro crescimento da área da 

RMR e de sua população durante os anos estudados, o que comprova a relação direta entre o 

crescimento populacional com as Mudanças Climáticas na RMR. Esse resultado mostra que 

toda a sociedade precisa se sensibilizar e mudar certos modos de vida, principalmente em 

relação ao consumismo e despejo dos resíduos gerados, pois quanto maior a população mais 

resíduo é gerado, necessitando então de uma eficaz gestão desses resíduos. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata do projeto, construção e análise de desempenho de um robô cartesiano 

tipo Gantry voltado para ensino, cuja metodologia irá empregar como meta a robustez, 

funcionalidade e otimização de custos. O sistema robótico foi idealizado com a possibilidade de 

posicionamento em três eixos de movimentação, sendo dois horizontais perpendiculares entre si, 

e outro vertical que agrega a base de fixação de efetuadores quaisquer (multifuncional), para 

possibilitar uma manipulação mais simples devido a sua linearidade, podendo funcionar como 

impressora 3D, prototipagem rápida de placas de circuito impresso, dentre outros. Para 

movimentação dos eixos serão utilizados motores de passo com acionamento em micropasso. A 

concepção de controlador utilizada visou cumprir os seguintes requisitos: alta capacidade de 

processamento, conectividade com outros sistemas, disponibilidade para acesso remoto, 

facilidade de manutenção, flexibilidade na implementação dos algoritmos e integração com um 

computador pessoal. O manipulador passou por fase de desenvolvimento e testes de seu sistema 

mecânico, circuitos de interface, de firmware em linguagem C de programação, construção de 

interface homem-máquina e montagem do sistema embarcado, com o objetivo de explorar todas 

as características de velocidade, precisão e repetibilidade no posicionamento. Este protótipo 

permite a validação de estratégias de controle e a realização de testes experimentais para a 

realização de trajetórias planejadas dentro do espaço de trabalho. 

Palavras–chave: SISTEMA CARTESIANO; PROTÓTIPO; BAIXO CUSTO; MICROPASSO; EDUCAÇÃO 

1. Introdução 

Dentro do vasto campo dos sistemas robóticos, podem-se destacar os dispositivos que 

são chamados de manipuladores robóticos cartesianos, que são robôs utilizados para mover 

objetos (manipular) ao seu redor. Essas máquinas encontram aplicações em diferentes campos 

desde a área industrial, onde desempenham as mais variadas funções, como manipulação de 

componentes, paletização, prototipagem rápida (impressora 3D), dentre outros. Em 1950 a 
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General Mills Corporation (EUA) desenvolveu o sistema gantry-robot, que é um manipulador 

com movimentos lineares. Os robôs do tipo gantry têm grande potencial de aplicações nas 

indústrias do setor metal mecânico, principalmente devido à sua estrutura rígida, seu amplo 

espaço de trabalho e a facilidade de programação proveniente do desacoplamento dinâmico 

entre o movimento de seus elos (MENUZZI et al., 2010). Alguns autores têm proposto sistemas 

de posicionamento semelhante tais como Menuzzi et al. (2010); Duarte Neto, Oliveira, e Riul 

(2009). 

O presente trabalho trata-se do desenvolvimento de um sistema robótico tipo gantry 

com três graus de liberdade, para posicionamento da base de fixação de efetuadores. O conjunto 

será acionado por motores de passo em técnica de micropasso, interfaceados por circuitos 

drivers de potência, que receberão sinais de controle de um sistema embarcado microcontrolado. 

O protótipo deve ter um custo acessível, que ao mesmo tempo seja robusto e o mais flexível 

possível para atender a um conjunto de temas para estudo visto sua aplicabilidade didática 

(programação, controle de posição e velocidade, sensores/atuadores, integração da manufatura, 

comunicação de dados, projeto de elementos de máquinas, etc.). 

2. Metodologia 

O manipulador projetado e construído apresenta uma base XYZ(cartesiana) com cada 

eixo acionado de forma independente por motores de passo de 9,9 Kgf.cm e transmissão por 

fusos. Todo conjunto é controlado por meio de um sistema embarcado composto por 

microcontrolador e drivers comerciais. 

2.1. Desenvolvimento do Protótipo Gantry 

O robô Gantry é considerado o tipo de manipulador mais robusto. Tem a cinemática 

mais simples entre os tipos comuns de robôs industriais por utilizar três juntas prismáticas e, em 

alguns casos, uma junta rotativa para a orientação do efetuador final (garra robótica ou 

ferramenta) (MENUZZI et al., 2010). 

O motor de passo é um dispositivo atuador incremental que realiza movimentos 

angulares discretos. A cada pulso recebido pelo sistema embarcado o eixo do motor gira um 

determinado ângulo, denominado ângulo de passo do motor. O funcionamento básico do motor 

é dado pelo uso de solenoides alinhados dois a dois que quando energizados atraem o rotor 

fazendo-o alinhar-se com o eixo determinado pelos solenoides, causando assim uma pequena 

variação o passo. A velocidade e o sentido de movimento são determinados pela forma como 

cada solenoide é excitado por pulsos. Portanto, o controle de posição com estes motores pode 

ser implementado pelo domínio da quantidade de pulsos enviados para as suas bobinas. 
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Além do motor de passo em si, é necessário para a sua operação um dispositivo 

eletrônico denominado driver, que controla o chaveamento da corrente, que pode chegar a 

vários amperes, a partir de sinais lógicos (pulsos) recebidos como entrada. 

No protótipo desenvolvido foi idealizado e montado um sistema embarcado em 

arquitetura aberta composto por microcontrolador PIC 18F4550 e circuitos drivers Toshiba 

TB6560. O microcontrolador transmitirá sinais de comando para as entradas de circuitos drivers 

com acionamento em micropasso para o controle de velocidade e posição do conjunto 

mecânico, pelo qual são direcionadas as ações de liga/desliga nos enrolamentos dos motores de 

passo. 

2.2. Montagem Mecânica 

O mecanismo consiste de base XYZ montadas em perfis de alumínio guias de 60mm, 

sistema de transmissão por fuso de aço inoxidável com 8mm de diâmetro e passo de 1,25mm. 

Os eixos X e Y tem curso de 50 cm, e o eixo Z tem 25 cm. Perfis de alumínio quadrados de 

60mm foram utilizados para sustentação de todo conjunto. Uma mini retifica é utilizada para 

corte das placas. 

2.3. Interface Homem-Máquina 

A operação do protótipo para o usuário é simples, objetiva, autônoma e desenvolvida 

em Linguagem C/C++, sendo necessária a programação previa das trajetórias para confecção de 

um circuito impresso. A máquina é programada para a posição de inicialização em ponto zero-

máquina, e para inicio do corte a ferramenta deve ser posicionada na posição zero-peça em 

modo manual por meio de teclado. A interface homem máquina (IHM) apresenta em display a 

possibilidade de configuração do sistema, acesso as programações, acompanhamento de 

posicionamento e demais funcionalidades. 

3. Resultados e Discussão 

O uso de materiais de baixo custo mostrou-se favorável para o objetivo educacional do 

projeto, pois ratificou a ideia inicial de mobilidade dos componentes mecânicos do robô. 

O conjunto por fuso mostrou-se propício ao deslocamento dos eixos XYZ não apresentando 

folgas que gerassem erros de posicionamento.  

Para avaliar o desempenho do mecanismo quanto o sistema de acionamento de 

coordenadas foi executado uma bateria de 10 amostras no espaço representado pelas trajetórias 

lineares (x, y, z). Para a simplificação, do controle de posição o eixo z não será desconsiderado 

já que este representa o movimento de elevação e descida da ferramenta, ficamos assim com a 

trajetória dessa ferramenta confinada às coordenadas (x, y). Para uma melhor compreensão da 
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análise, os resultados foram separadas em movimento horizontal (x) e vertical (Y) para ser 

observado o posicionamento, repetibilidade e a velocidade nestas direções separadamente, no 

entanto, deve ser entendido que o conjunto é posicionado em ambos os movimentos 

simultaneamente , com uma relação linear entre os eixos. 

Para as coordenadas do eixo - x, eles foram testados para 487,0mm, 324,6mm e 

162,3mm, e as coordenadas do eixo y foram 435,0mm, 290,0mm e 145,0mm. Isto é, os 

caminhos lineares são estudados: (487,0; 0), (324,6; 0), (162,3; 0), (0; 435,0), (0; 290,0), (0; 

145,0), (487,0; 435,0), (487,0; 290,0), (487,0; 145,0), (324,6; 435,0), (324, 6; 290,0) (324,6; 

145,0), (162,3; 435,0) (162,3; 290,0) e (162,3; 145,0) totalizando assim quinze trajetórias. 

O conjunto mostrou boa precisão para todas os eixos correndo individualmente e em 

sincronia por uma relação linear. Uma posição de erro máximo de cerca de 0,2% foi observada a 

partir de um ponto de partida (0; 0) que se move numa trajetória linear para o ponto final (324,6; 

145,0) [mm]. As outras coordenadas continham erros de posicionamento inferiores, de modo 

que para o uso na fabricação de circuitos impressos, por exemplo, que têm trajetórias com 

distâncias menores, o sistema apresentaria um bom desempenho. 

A resolução do conjunto é 0.001 milímetros e máxima velocidade de avanço (em 

magnitude) é 5,19mm / s. 

4. Conclusões 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento da estrutura mecânica, instrumentação e 

controle de posição em arquitetura aberta embarcada, de um protótipo manipulador tipo 

GANTRY com 3 graus de liberdade de baixo custo multifuncional. O protótipo apresentou 

resultados satisfatórios em relação à robustez mecânica, aos custos de fabricação e a 

operacionalidade da interface IHM.  

O mecanismo apresenta um erro máximo de 0,2%, na posição máxima do cursor, de 

modo tal que é apropriado para a impressão de circuito eletrônicos.  

O protótipo foi estimado em R$910, com sistema embarcado montado por R$330, 

conjunto mecânico por R$580, sendo os demais custos relacionados a materiais de consumo e 

assessórios, o uso de materiais reutilizados possibilitou alcançar a meta de um robô de baixo 

custo. A montagem dos componentes mecânicos foi realizada, em sua maior parte, por 

parafusos, arruelas de pressão e porcas, facilitando a montagem e desmontagem do equipamento 

com o intuito de uma demonstração pedagógica da confecção e montagem do robô. 

5. Agradecimentos  

O autor é agradecido ao IFPE - Caruaru pela estrutura laboratorial disponível e aos 

diversos técnicos de laboratório e professores envolvidos no decorrer desta pesquisa e à agência 

que tem apoiado financeiramente a pesquisa, CNPq. 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 503 

 

 

 

6. Referências 

DUARTE NETO, L.G.; Oliveira, B.S. e RIUL, J.A. (2009). Técnicas de Controle Moderno 

Aplicadas em uma Mesa de Coordenadas. Revista Ciências Exatas, v. 2, Universidade de 

Taubaté, Brasil. 

MENUZZI, O.; PADOIN, E.; VALDIERO, A.C. e RASIA, A.L. (2010). Modelagem e 

Simulação Computacional da Não Linearidade de Folga em um Robô Gantry. Proceedings of 

the 9th Brazilian Conference on Dynamics Control and their Applications, p. 214-220. 

Utilização de Farinha de Resíduos de Goiaba em Panificação  

Mayara Gomes Santos
1
, Denise Josino Soares

2 

1Estudante do Curso de Agroindústria.- IFPE, campus Afogados da Ingazeira; email:may-kendy30@hotmail.com 
2Docente/pesquisador do Curso de Agroindústria do IFPE, campus Afogados da Ingazeira; email: 

denise.josino@afogados.Ifpe.edu.br 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo produzir pães de hambúrgueres 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 secagem. Os resíduos oriundos da goiaba foram obtidos após 

o beneficiamento da fruta utilizada na Unidade de Processamento de Frutos e Hortaliças. Os 

resíduos de goiaba foram descongelados e desidratados à 50ºC, por aproximadamente 24 horas. 

O material foi triturado e peneirado até que se apresentasse característica de ‘‘pó’’. Foram 

determinadas quatro formulações para a fabricação dos pães denominadas F1, F2, F3 e F4, onde 

as mesmas tiveram substituição parcial de 0, 5, 10 e 15% da farinha de trigo pela farinha dos 

resíduos de goiaba, respectivamente. Foram realizadas análises físico-químicas nos resíduos 

antes e após secagem, da farinha dos resíduos de goiaba e das quatro formulações de pão de 

hambúrguer. As análises de pH para os resíduos e pães apresentaram valores inferiores 4,5 e 

superiores a 5,0, respectivamente. Na determinação de ácido ascórbico dos pães a amostra 

padrão (F1) apresentou elevada concentração em função dos ingredientes utilizados para a 

fabricação. Entretanto a amostra com 10% de FRG (F3) apresentou menor quantidade que as 

demais, influenciado pela distribuição de calor do forno. 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: Analise; Goiaba; Panificação; Pães 

1. Introdução 

A goiaba (Psidium guajava) é uma fruta bastante utilizada para o processamento pelas 

indústrias alimentícias. Desta forma, a goiaba gera grandes quantidades de resíduos, onde 45% 
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do peso da goiaba correspondem as suas sementes e cascas, podendo ser perfeitamente 

utilizados no desenvolvimento de novos produtos alimentícios, aumentando seu valor agregado. 

Uma forma de aproveitamento dos resíduos da goiaba é a elaboração da farinha produzida com 

os resíduos da goiaba e sua utilização em produtos de panificação.  

O presente trabalho tem 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. Materiais e Métodos  

Os resíduos oriundos da goiaba (sementes e cascas) foram obtidos após o beneficiamento 

da fruta utilizada em aulas práticas na Unidade de Processamento de Frutos e Hortaliças. Para a 

obtenção da farinha dos resíduos de goiaba, os resíduos foram descongelados e em seguida 

foram colocados em um desidratador de bandeja, à 50ºC, até atingirem peso constante, 

aproximadamente 24 horas. Após a secagem, o material foi triturador em moinho de pães e, 

peneirados, até o estado em que os resíduos apresentassem característica de ‘‘pó’’. Para a 

elaboração dos pães tipo hambúrguer foram determinadas quatro formulações, conforme 

descrito na Tabela 01. 

Tabela 1 – Formulações utilizadas na elaboração do pão de hambúrguer. 

 

Formulações/ 

Ingredientes 

Formulação I 

(F1) 

Formulação II 

(F2) 

Formulação 

III (F3) 

Formulação 

IV (F4) 

Farinha de 

trigo 
100% 95% 90% 85% 

Farinha dos 

resíduos da 

goiaba 

0% 5% 10% 15% 

Açúcar 8% 8% 8% 8% 

Sal 2% 2% 2% 2% 

Gordura 

Vegetal 
5% 5% 5% 5% 

Melhorador 1% 1% 1% 1% 

Ovos 5% 5% 5% 5% 

Fermento 

Biológico 
1% 1% 1% 1% 
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instantâneo 

Leite em pó 2% 2% 2% 2% 

Água 50% 50% 50% 50% 

 

Foram realizadas análises físico-químicas de pH, cinzas e teor de água (BRASIL, 2008) 

e ácido ascórbico (STROHECKER e HENNING, 1967) nas amostras dos resíduos antes e após 

secagem, da farinha dos resíduos de goiaba e das quatro formulações de pão de hambúrguer.  

Foi realizada a análise de variância anova, pelo Teste Tukey, significativo ao nível de 

5% de probabilidade. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, conforme 

SILVA e AZEVEDO (2006). 

3. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos nas análises de pH, cinzas, teor de água e ácido ascórbico das 

amostras encontram-se nas Tabelas 02 e 03. 

TABELA 02 – Resultados das análises físico-químicas para os resíduos antes e após a 

operação de secagem e para a farinha dos  resíduos. 

 

Amostra pH Cinzas (%) Teor de água 

(%) 

Ácido ascórbico 

(% 100mg) 

Resíduos (antes 

secagem) 
4,07±0,02

a
 0,64±0,03

c 
82,24±0,95

a 
85,5±9,5

a
 

Resíduos (após 

secagem) 
4,01±0,10

a
 4,02±1,18

a 
4,81±0,14

b 
45,06 ± 2,78

 c
 

Farinha dos 

resíduos da goiaba 
3,90±0,06

a
 2,96±0,06

b
 5,95±0,15

b 
69,04±2,80

b 

*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 inferiores a 4,5. Os resultados encontrados na determinação de cinzas para a 

farinha dos resíduos foram de 2,96±0,06%. Os valores de pH das farinhas analisadas (3,9) 

Tabela 2. 

Na determinação de ácido ascórbico a farinha obteve resultados superiores aos dos 

resíduos secos (Tabela 2), fator explicado pela interferência das sementes no momento da 

análise, já que na farinha as sementes se apresentam em menor quantidade.  
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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 a fermentação (Tabela 3). A determinação de ácido ascórbico dos pães indicou que 

amostra padrão (F1) apresentou elevada concentração de ácido, em função da presença do 

mesmo nos ingredientes (melhorador e farinha de trigo) utilizados para a fabricação dos pães. 

TABELA 03 – Resultados das análises físico-químicas para as formulações do pão de 

hambúrguer. 

 

Amostras 

 

pH 

 

Cinzas (%) 

 

Teor de água 

(%) 

Ácido Ascórbico 

(mg/100 g) 

F1 6,46±0,25
a
 1,72±0,25

ab 
33,23±0,76

a
 38,54±0

a 

F2 5,39±0,02
b
 0,75±0,08

b 
31,95±0,78

ab 
33,81±0

ab 

F3 5,22±0,00
b
 0,90±0,02

b 
29,65±0,33

c 
27,13±7,31

a 

F4 5,08±0,02
b
 0,91±0,02

b 
31,20±0,09

bc 
32,24±2,7

ab 

*As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não diferem estatisticamente 

entre si. 

4. Conclusões 

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. Em relação as 

formulações de pães enriquecidas com os resíduos de goiaba, percebeu-se que não houve 

diferença significativa para os aspectos analisados, exceto para o ácido ascórbico que teve 

influência do processamento.  
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RESUMO 

Nosso estudo tem se debruçado sobre a educação agroecológica na zona da mata sul de 

Pernambuco.  Adotamos como referencial metodológico a pesquisa qualitativa de cunho 

participativo. Desenvolvemos um estudo teórico sobre Educação e Agroecologia onde 

estudamos Educação do Campo e Ecologia, buscando as bases para investigar o conceito de 

Educação Agroecológica presente em publicações científicas e nas práticas educativas formais e 

não formais de comunidades rurais. O conceito de Educação Agroecológica ainda encontra-se 

em construção no meio científico e nos movimentos sociais que militam na causa ambiental. O 

papel dos movimentos sociais e pessoas envolvidas com vivências e práticas no meio rural são 

essenciais para a construção e aprimoramento dos saberes agroecológicos, sendo essencial, 

portanto, para a compreensão e construção do conceito de Educação Agroecológica. A devida 

compreensão dos conceitos básicos iniciais de nosso tema de estudo é essencial para a incursão 

respeitosa e participativa nas comunidades parceiras de nossa pesquisa. A construção da ciência 

também passa pela atuação política de grupos sociais que impõem a priorização e urgência de 

suas pautas, transportando as mesmas para os campos epistemológicos do conhecimento 

humano.  

Palavras Chaves: AGROECOLOGIA; ECOLOGIA; EDUCAÇÃO. 

1. Introdução 

Os Processos de Construção da Educação Agroecológica na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco é uma das atividades de pesquisa que compõe o Projeto Agroecologia, Agricultura 

Orgânica e Desenvolvimento Sustentável na Mata Sul de Pernambuco. Nosso estudo tem se 

debruçado sobre a educação agroecológica na zona da mata sul de Pernambuco, mais 

especificamente nas comunidades rurais de Abaetê e Cachoeira Alta, ambas no município de 

Barreiros – PE. Neste primeiro período de nossa pesquisa concluímos o arcabouço teórico 

inicial que nos permite dá continuidade aos nossos estudos. No presente relatório apresentamos 

o percurso teórico metodológico trilhado e os resultados encontrados durante este primeiro ano 

de trabalho. 

Adotamos como referencial metodológico a pesquisa qualitativa de cunho participativo, 

considerando que esta abordagem permite uma importante participação dos sujeitos foco do 
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estudo ( Sandín Esteban, 2010). Após desenharmos inicialmente uma aproximação com 

comunidades rurais dos municípios de Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso, que ficam na zona 

da mata sul de Pernambuco, resolvemos focar nossos esforços de pesquisa nas comunidades 

rurais de Baetê e Cachoeira Alta, ambas em Barreiros. Tomamos essa decisão após 

compreender melhor a complexidade dos ambientes rurais e a profundidade de nosso estudo. 

Durante o período do presente relatório definimos mais precisamente nosso campo de estudo e 

delineamos o arcabouço teórico inicial de nossa pesquisa, a qual passamos a apresentar nos 

próximos pontos explicitando nossos conceitos iniciais.   

Segundo, Leff (2003) a Agroecologia é uma base de conhecimentos que agregam 

princípios e valores culturais ecológicos, além de saberes antropológicos, econômicos e 

tecnológicos que buscam um retorno a práticas e princípios sustentáveis na relação dos seres 

humanos com a natureza.  Até porque “(...) reconhecemos que estamos imersos numa era de 

imprevisibilidade, em meio a uma transição muito turbulenta, e precisamos estar preparados 

para o que vai ocorrer nos próximos anos.” (Dias, 2004). Neste cenário compreendemos a 

necessidade de estudar e desenvolver métodos educativos para a compreensão de uma educação 

ambiental agroecológica, em oposição as atuais técnicas convencionais de produção de 

alimentos que se articulam com uma visão de mundo predatória e autodestrutiva.  O lugar da 

Educação neste contexto não é gerar receitas infalíveis e que podem ser aplicadas em qualquer 

realidade social. Mesmo porque...  

Basicamente, estamos sempre educando para o mundo que ou já está fora 

dos eixos ou para aí caminha, pois é essa a situação humana básica, em que 

o mundo é criado por mãos mortais e serve de lar aos mortais por tempo 

limitado. (...) Nossa esperança está pendente sempre do novo que cada 

geração aporta; precisamente por basearmos nossa esperança apenas nisso, 

porém, é que tudo destruímos se tentamos controlar os novos de tal modo 

que nós, os velhos, possamos ditar sua aparência futura. (ARENDT, 2009a, 

p. 243) 

Desse modo o processo educativo é sempre específico de seu tempo e de seu lugar, 

gerando desconfianças e enfrentamentos quando se contradizem ou disputam espaço, como no 

caso do conhecimento científico e do conhecimento do senso comum. Nosso interesse é na 

organização do processo educativo nos espaços rurais, de onde tentamos entender o papel que a 

educação não formal e formal tem enquanto fenômeno social produzido nestas comunidades. 

2. Materiais e Métodos 

Nosso objetivo ao longo deste estudo tem sido estudar os processos de construção do 

saber Agroecológico que emerge de comunidades rurais da zona da mata sul de Pernambuco. 

Neste sentido definirmos as comunidades de Baetê e Cachoeira Alta no município de Barreiros 

– PE como espaço de inserção comunitária na próxima fase de nossa pesquisa, além de termos 
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construído um arcabouço teórico inicial que fortaleceu nossa base científica e que nos 

instrumenta para passos futuros deste estudo. 

Nosso referencial metodológico é a pesquisa qualitativa de cunho participativo, definida 

desde o início do trabalho e referenda nas reuniões do Núcleo de Estudos em Agricultura 

Orgânica e Desenvolvimento Sustentável – NEADS, do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Pernambuco,  Campus Barreiros -  IFPE Campus Barreiros. 

Nesta primeira fase de nossa pesquisa desenvolvemos um estudo teórico sobre 

Educação e Agroecologia onde estudamos Educação do Campo e Ecologia, buscando as bases 

para investigar o conceito de Educação Agroecológica presente em publicações científicas e nas 

práticas educativas formais e não formais de comunidades rurais.  

Durante este período visitamos comunidades rurais dos municípios de Tamandaré, Rio 

Formoso e Barreiros, que fazem parte da zona da mata sul de Pernambuco. A ideia inicial era 

estudar pelo menos uma comunidade de cada município o que se revelou inviável. A partir deste 

cenário e considerando os contatos iniciais definirmos aprofundar o estudo nas comunidades 

rurais de Baetê e Cachoeira Alta, ambas no município de Barreiros – PE.   

3. Resultados e Discussões 

Nossos estudos construíram uma base teórica inicial que contribuiu com a formação dos 

pesquisadores envolvidos neste trabalho e que lançaram as bases iniciais para a inserção 

respeitosa e participativa nas comunidades parceiras.  

O conceito de Educação Agroecológica ainda encontra-se em construção no meio 

científico e nos movimentos sociais que militam na causa ambiental. 

 No campo da Educação, os estudos acerca da Educação do Campo e da Educação 

Ambiental parecem construir bases teóricas próprias, e por vezes antagônicas entre si, mas que 

constituem boa parte da fonte teórica que compõe o conceito em construção da Educação 

Agroecólogica.   

O papel dos movimentos sociais e pessoas envolvidas com vivências e práticas no meio 

rural são essenciais para a construção e aprimoramento dos saberes agroecológicos, sendo 

essencial, portanto, para a compreensão e construção do conceito de Educação Agroecológica.   

4. Conclusões 

 Consideramos que a fase que concluímos de nosso estudo lançou as bases necessárias 

para o redimensionamento do número de comunidades que receberão a próxima fase de nosso 

trabalho além de fortalecer nossos instrumentos teóricos e metodológicos.  

 A devida compreensão dos conceitos básicos iniciais de nosso tema de estudo é 

essencial para a incursão respeitosa e participativa nas comunidades parceiras de nossa 
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pesquisa, além de ser imprescindível para a formação do pesquisador no âmbito da iniciação 

científica. 

Reafirmamos que a construção de um conceito científico também passa pela atuação 

política de grupos sociais que impõem a priorização e urgência de suas pautas, transportando as 

mesmas para os campos epistemológicos do conhecimento humano, papel muito bem 

desenvolvido pelos movimentos sociais e por alguns grupos e indivíduos que reafirmam na 

prática do dia-a-dia seus conhecimentos. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo investigar se os docentes de Química do IFPE – 

Campus Vitória possuem percepção das questões ambientais e se ao longo de sua formação 

houve a abordagem dessa temática, para a coleta de dados Foi utilizado um questionário 

contendo cinco (05) questões contendo perguntas discursivas, os sujeitos estudados foram cinco 

docentes de Química do IFPE – campus Vitória. Foi realizado um estudo nas matrizes 

curriculares de três IES – Instituições de Ensino Superior de Pernambuco onde foi verificada a 

ausência de disciplinas dentro da temática ambiental em duas das três IES analisadas. A partir 

da aplicação do questionário constatou-se que os docentes estudados possuem boa percepção 

acerca das temáticas ambientais, embora não tenham uma formação onde a temáticas estivessem 

sempre presentes, demonstram percepção e entendimento acerca do tema meio ambiente no 

Ensino de Química. 

Palavras–chave: Docentes, meio ambiente, percepção. 

1. Introdução 

Segundo Marandola Junior e Modesto (2012) a percepção trata-se do estudo do meio 

para entendermos certas sensibilidades das pessoas acerca de um acontecimento, e quando se 

tratando de docentes é importante que estes possuam certa percepção da temática abordada para 

que possam formar cidadãos críticos e conscientes acerca do ambiente que o cerca.  

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em seu Art. 11, relata que “a 

dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis 

e em todas as disciplinas” (BRASIL,1999). Diante disso, espera-se que nos cursos de 

Licenciaturas, principalmente quando se tratando de cursos das ciências naturais, haja a 

abordagem dessas questões ambientais acarretando na formação de docentes críticos, 

conscientes e que possam contribuir de forma positiva promovendo discussões e práticas 

ambientais educativas em suas posteriores abordagens na sala de aula.  De acordo com Lima 

(2002) a formação ambiental não é algo novo e possui extrema importância, visto que em todo o 

percurso ambiental, a educação é o meio mais eficaz pelo qual trata da temática em tela fazendo 

conexões aos meios sociais, políticos e econômicos. 

A partir disso percebe-se que é urgente que a universidade e os cursos, principalmente 

de Licenciatura, reavaliem suas atividades no meio acadêmico e da pesquisa e passem a abordar 

mais as temáticas ambientais contribuindo assim para um saber consciente(GUIMARÃES e 
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INFORSATO, 2012a).  Nessas perspectivas da importância das questões ambientais abordadas 

em sala de aula e sobre a percepção de docentes que porventura abordam essa temática surgiu à 

necessidade de identificar se os docentes de Química do IFPE – Campus Vitória possuem uma 

grande percepção e se ao longo de sua formação houve a abordagem da temática ambiental, com 

o intuito de saber se nos conteúdos do curso Licenciatura em Química são abordados temas 

ambientais, visto que é um curso de formação de professores e estes por sua vez devem se 

formar como educadores conscientes e que possa contribuir para um viver sustentável, pois para 

que isso seja alcançado a principal forma se da através da educação, ou seja, na interação do 

professor com o aluno no processo ensino aprendizagem.  

2. Materiais e Métodos 

     Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, os sujeitos da pesquisa são 

docentes de Química do IFPE – Campus Vitória que ministram aulas de Química no Ensino 

Médio bem como no Curso de Licenciatura em Química.  

     A princípio foi realizada uma revisão na literatura acerca da temática aqui abordada e 

também uma pesquisa na matriz curricular do curso de Licenciatura em Química para identificar 

componentes curriculares que abordam as questões ambientais, após isso foi elaborado e 

aplicado um questionário contendo perguntas do tipo discursivas para identificar a percepção 

dos professores, foram cinco (05) docentes de química estudados. 

     Para a análise dos dados foi utilizada análise do conteúdo de BARDIN (2006) categorial por 

temática que se constitui numa ação de desmembramento do texto analisado em categorias, para 

posterior reagrupamento em categorias analíticas e empíricas (SOUZA e SOUZA JUNIOR, 

2013) as categorias analíticas trazem uma apreensão do objeto estudado de forma mais ampla, 

sendo bases para reflexão teórica do objeto e dados. 

3. Resultados e Discussão 

      Primeiramente foi realizada uma revisão de literatura acerca da temática abordada, fazendo 

essa busca em bases de dados como scielo e periódicos capes. Foi feita uma análise nas matrizes 

curriculares do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP). A partir dessas análises fica comprovado que apesar das temáticas ambientais 

estarem cada vez mais presentes em meio à sociedade na universidade a mesma é pouco 

abordada. 

     O IFPE possui conceito quatro (04) no curso de Licenciatura em Química do campus Vitória 

de Santo Antão de acordo com o MEC – Ministério da Educação, a UNICAP também possui 

conceito quatro (04) e a UFPE tem conceito quatro (04) e três (03). Das três matrizes analisadas 

apenas na instituição de Ensino IFPE possui uma disciplina chamada Química Ambiental – um 

das características desse componente curricular é que este une Química com ambiente natural e 

suas transformações, visando soluções e entendo fenômenos para a ocorrência de problemas 
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ambientais - como obrigatória e outro componente curricular chamado CTS – Ciência 

tecnologia e sociedade, que aborda questões da qual discutimos aqui vele salientar que o curso 

de Licenciatura em Química é um curso novo, possui quatro anos de atuação enquanto que o 

mesmo curso na UFPE e na Unicap forma constituídos há muitos anos, onde a temática 

ambiental ainda era pouco discutida.   Na UFPE a disciplina Química Ambiental é eletiva e na 

Unicap não foi encontrada tal nem disciplinas correlacionadas.   

      De acordo com o Plano de Educação Nacional: “a educação ambiental, tratada como tema 

transversal, será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente”(PNE, BRASIL, 2000), então resta saber se os docentes fazem discussões acerca do 

tema em tela na sala de aula, visto que tal tema deve ser abordado interdisciplinarmente no meio 

acadêmico para que haja ao menos maios sensibilidade acerca da crise ambiental crescente no 

planeta. Guimarães e Inforsato (2012b) dizem que: “para a superação da crise ambiental, há a 

necessidade da superação do saber científico, compartimentalizado, superespecializado”, para 

tanto é necessário que os docentes, tendo como função disseminar seu conhecimento, sejam 

perceptíveis e conscientes sobre a variável estudada. 

       Aplicou-se o questionário a cinco docentes do IFPE – Campus Vitória, na categoria 

“definição de meio ambiente”, o docente D1 respondeu “Vejo o meio ambiente como o  começo 

deste ser vivo chamado Terra”, o docente D3 disse ser “ O meio no qual estou inserido tanto o 

meio natural quanto o feito pelo homem”. A categoria “conceito de responsabilidade ambiental” 

o docente D5 alega ser “bastante responsável embora pouco atuante no curso formar cidadãos 

conscientes, como docente indicar o caminho correto”, os demais responderam ser de suma 

importância devido ao fato o professor ser um formador de cidadão. Quanto à categoria “ações 

da educação ambiental para amenizar problemas ambientais”os sujeitos D1, D2 e D4 afirmaram 

que a educação sempre será o caminho para mudanças se não direta, mas indiretamente a 

educação resolução. 

       Em relação à categoria “atividades pedagógicas que facilitem a conscientização ambiental” 

os docentes D1, D3 e D4 afirmaram ser a prática ambiental, “ações práticas, atitude ambiental, 

só teoria não dá exemplo, tem que agir”, os sujeitos D2 e D5 relataram as excussões 

pedagógicas a locais que possibilitem a conscientização e oficinas de meio ambiente assim 

como diz Belizário et al (2012) que a educação ambiental deve permitir reflexões e posturas 

mais complexas e, portanto, propor ideias mais qualificada para lidar com a chamada crise 

civilizatória, que implica na função da escola, principalmente, de oferecer de forma 

interdisciplinar a educação ambiental para que os escolares consigam atingir essas demandas 

que o mundo atual passa a exigir cada dia mais 

     Com relação à categoria “abordagem ambiental ao longo de sua formação” todos os cinco 

docentes estudados alegaram não ter tido a temática ambiental como disciplina em sua 

graduação, mas suavemente seus professores faziam correlações ambientais como as 

preocupações com os rios, em relação a efluentes industriais e emissões CO e CO2. E na 

categoria “temática ambiental nos conteúdos de química” todos os questionados responderam 
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ser “possível em todos os conteúdos de químicas, bastando acordar para o mundo ambiente”, 

diante disso Jacobi (2012) diz que “os educadores precisam estar cada vez mais preparados para 

reelaborar as informações que recebem entre elas ambientais, para poderem transmitir a 

expressão dos significados em torno do meio ambiente nas suas múltiplas determinações”. 

4. Conclusões 

Percebeu-se que as discussões sobre a variável analisada aumentam consideravelmente 

com o passar dos anos e um fator contribuinte é a degradação exacerbada do ambiente natural. 

 Observou-se também que a instituição mais nova, considerando o tempo de 

implantação dos cursos de Licenciatura em Química, já possui componentes curriculares 

correlacionados à temática estudada como obrigatório, fato que deixa claro que a sociedade 

atual, ao menos no meio acadêmico, está mais perceptível e sensibilizada pela importância das 

questões ambientais. No entanto, ainda não é unânime entre as instituições de ensino superior, o 

que indica uma necessidade de revisão dos Planos de Cursos do respectivo curso. 

 Constatou-se que os docentes estudados possuem boa percepção acerca das temáticas 

ambientais, embora não tenham uma formação onde a temáticas estivessem sempre presentes, 

demonstram percepção e entendimento acerca do tema meio ambiente no Ensino de Química. 
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RESUMO 

A partir das mudanças ocorridas nas diretrizes de bases nacionais, depois da aprovação 

da Lei n. 9394/96 (Brasil, 1996), tornou-se necessário o surgimento de exames avaliativos para 

verificar o desempenho dos alunos dos diversos níveis da educação. Neste contexto surgi o 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), com a finalidade de avaliar se os alunos que 

estavam terminando o ensino básico possuíam as competência e habilidades necessárias para o 

ingresso em curso superiores, para serem cidadãos críticos ou para ingressar na carreira de 

trabalho. Nesta perspectiva, foi iniciada está pesquisa que durante um ano observou, analisou e 

modificou as práticas pedagógicas dos professores de química dos terceiros anos da Escola de 

Referência José Joaquim da Silva Filho. A pesquisa teve como principal objetivo conscientizar 

esses professores, e também os alunos, sobre a importância do ENEM e demonstrar que as 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas segundo as normas que o exame 

exige, não têm apenas, como finalidade um bom resultado, mas também a formação de cidadãos 

aptos para o mercado profissional. 

Palavras–chave: ENEM, Ensino de química, práticas pedagógicas 

1. Introdução 

No contexto educacional existem métodos com a finalidade de investigar o desempenho 

dos estudantes, de modo a identificar a existência de fato, do processo de ensino- aprendizagem. 

É nessa perspectiva que existem as avaliações externas, citando o Saeb (Sistema de Avaliação 

da Educação Básica), Prova Brasil e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).  

De acordo com Horta Neto (2010, p. 86), 

 Nos últimos anos, muitos países vêm investindo significativos recursos na 

realização de avaliações externas constituídas, entre outros instrumentos, 

por provas aplicadas aos alunos com o objetivo de verificar se eles estão 

adquirindo os conhecimentos e as competências necessárias para a 

conclusão de um nível ou ciclo do sistema educativo. 
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Nesse sentido, no ano de 1998 surge mais um tipo de avaliação em larga escala no 

Brasil - o ENEM - com a finalidade de investigar o desempenho por competências e habilidades 

dos estudantes da Educação Básica, visto que inicialmente o Exame estava organizado em três 

áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas 

tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. 

Essas competências e habilidades, que são discutidas nos PCN’s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) eram subdivididas em três tópicos até o ano de 

2008, antes da reformulação do Exame: Representação e Comunicação; Investigação e 

Compreensão, e a Contextualização sócio cultural (BRASIL, 2000).  

Para que os estudantes consigam obter um desempenho significativo no ENEM, torna-

se de fundamental importância o papel do professor enquanto formador, durante o Ensino 

Médio de seu aluno. Mais de que forma o professor pode contribuir na formação do estudante 

para a realização de exames que dão continuidade a seus estudos, como por exemplo, ingressar 

no Ensino Superior? 

É nessa perspectiva que este plano de trabalho se fundamenta, onde apresenta a 

finalidade de investigar se os docentes utilizam em suas práticas pedagógicas, mecanismos que 

venham a contribuir os estudantes no sentido das competências e habilidades do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM. E se os docentes utilizam, quais seriam essas práticas.   

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Para realização desta pesquisa inicialmente observada como se dava as práticas 

pedagógicas das aulas dos professores de química dos terceiros anos do ensino médio da Escola 

de Referência Joaquim da Silva Filho e, posteriormente, foi realizada uma investigação em 

conjunto com os esses professores, na qual foram discutidas as dificuldades encontradas por 

eles para realizarem práticas voltadas aos conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio. 

Após essa etapa foi aplicado um questionário de cunho qualitativo, no qual foram 

elaboradas perguntas para podermos diagnosticar qual a importância do ENEM para os alunos e 

professores dos terceiros anos do ensino médio da escola de Referência em Ensino Médio José 

Joaquim da Silva Filho.  

Finalizados essas etapas, foi realizada uma oficina, na qual foi priorizada a abordagem 

voltada para práticas pedagógicas realizadas em sala tendo como prioridade o ensino-

aprendizagem através do ENEM. 

3. Resultados e Discussão 

Inicialmente foram identificados os professores que lecionava a disciplina de química 

nos terceiros anos do ensino médio da escola de referencia Joaquim José da Silva Filho que 

concordaram que suas aulas fossem analisadas e disponibilizar um tempo para debate sobre as 

dificuldades da realidade escolar. 
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Posteriormente a identificação dos professores e a observação das aulas ministradas por 

eles foi elaborado um questionário para os professores e um para os alunos sobre a importância 

do ENEM e se eram abordadas questões desse exame em aula. 

Os professores quando questionados sobre práticas pedagógicas voltadas ao exame 

responderam positivamente. No entanto, a realidade de suas aulas divergia das respostas, pois 

eram desvinculados das demais áreas de conhecimento, muito ligada ao livro didático e à 

formulas, ou seja, se tratavam de aulas nas quais não eram empregadas as práticas pedagógicas 

mais adequadas para que os alunos desenvolvessem as competências exigidas pelo ENEM 

como: interdisciplinaridade e contextualização. “Por que não estabelecer umas necessárias 

“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que 

eles tem como indivíduos?” (Paulo Freire)         

No campo da educação científica, defende-se a superação 

da concepção linear, a qual postula que primeiro o aluno 

precisa adquirir uma cultura científica (estar alfabetizado 

científico tecnologicamente), para depois participar da 

democratização de processos decisórios. (Auler, 2007, p. 

184-185) 

Quanto aos alunos, quando questionados sobre a importância do Exame Nacional do 

ensino médio e se iriam realizar esse exame a maior parte responderam que a principal 

importância do ENEM era para o ingresso do ensino superior. 

Também foi obtido dos sujeitos analisados as respostas seguintes.  

Grafico1- interesse na realização do ENEM 

 

 

Após a realização da oficina com direcionamento pedagógico voltado para a abordagem 

do ENEM foi notado uma postura mais aberta dos professores analisadas em abordar em sala 

questões do ENEM e modificar algumas práticas pedagógicas que era contraria as diretrizes do 

exame. 

4. Conclusões 
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Ao finalizar essa pesquisa nota-se a importância do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) no ingresso dos alunos do ensino superior e como está a situação da formação dos 

jovens que finalizam a ultima etapa do ensino básico. Pela análise dos estudantes pesquisados a 

estruturação dos seus conhecimentos não é suficiente para desempenhar um bom resultado após 

o ensino médio.  

Fica evidente também o despreparo dos professores que não possui uma formação 

continuada que reflete na má preparação dos alunos para realizar o exame que na maioria dos 

casos não possuem as habilidades necessárias para realizá-lo.    
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Este trabalho apresenta à elaboração e confecção de um robô manipulador tipo SCARA 

(Selective Compliance Articulated Robot Arm) com cinco graus de liberdade, voltado para 

ensino e com aplicabilidade na organização de estoques, cuja metodologia irá empregar como 

meta a contabilidade, funcionalidade e otimização de custos. O protótipo apresenta uma 

inovação em relação aos manipuladores tradicionais de base fixa, modificando-se esta estrutura 

para que desenvolva movimentação linear horizontal, o que irá proporcionar uma maior 

extensão do volume de trabalho, minimizando-se uma presente limitação destas máquinas. A 

implementação do sistema envolveu a elaboração do mecanismo e de um firmware em 

linguagem C de programação, construção de uma interface homem-máquina e montagem do 

sistema embarcado. Para movimentação das juntas propostas são utilizados motores de passo 

com acionamento em micropasso em malha aberta. O sistema de controle de posição é do tipo 

contínuo em arquitetura aberta. O manipulador passou por fase de desenvolvimento e testes de 

seu sistema mecânico, circuitos de interface, sistema embarcado e programação, com o objetivo 

de explorar todas as características de velocidade, precisão e repetibilidade do posicionamento. 

Resultados experimentais sobre o posicionamento serão adicionados à versão final do artigo. 

Palavras-chave: Manipulador, Protótipo, Baixo custo, Micropasso, Educação. 

1. Introdução 

De acordo com Rothe-Neves, Silva e Barreiros (2004), a utilização de protótipos 

didáticos no ensino e pesquisa é fundamental tanto para estimular alunos, quanto para direcionar 

os professores a não limitar a educação aos métodos comuns, como: quadro, projeto e 

simulações, que apenas com a teoria, podem dificultar o entendimento e ocultar problemas 

existentes nos sistemas reais. Neste contexto, a robótica apresenta grande potencial como 

ferramenta interdisciplinar, visto que a construção de protótipos, em geral faz com que o 

discente questione e seja capaz de relacionar diferentes conhecimentos e aptidões, de forma a 

solucionar um problema (CELINSKI et al., 2012). 

Criado em 1979 na Universidade de Yamanashi, no Japão, o robô SCARA (Selective 

Compliance Assembly Robot Arm) possui elevada precisão e repetibilidade, tornando-se ideal 

para montagens mecânicas e eletrônicas em células de manufatura, as quais surgiram da 

necessidade de otimização dos processos industriais, baseando-se no conceito de Tecnologia de 

Grupo. O protótipo proposto busca oferecer uma solução, em baixa escala, para manipulação e 

armazenamento de estoques em espaços reduzidos, uma vez que frequentemente uma operação 

de localizar, manipular para estocar, estacionar e armazenar determinado objeto pode ocasionar 

inconvenientes tais como defeitos ou danos devido ao acondicionamento, violações de 

conteúdo, perdas ou trocas e demais problemas comuns em terminais de passageiros, 

bibliotecas, guarda volumes, estacionamentos, estoques comerciais, dentre outros. 

2. Materiais e Métodos  

 Construir o conjunto mecânico e conceber a instrumentação e o controle de posição de 

um manipulador robótico tipo SCARA com quatro graus de liberdade para 
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posicionamento e um grau referente ao efetuador tipo garra, com aplicabilidade na 

organização de estoques. 

 Confeccionar o protótipo com custo acessível, robusto e o mais flexível possível para 

atender a um conjunto de temas para estudo visto sua aplicabilidade didática 

(programação, controle de posição e velocidade, sensores/atuadores, integração da 

manufatura, comunicação de dados, projeto de elementos de máquinas, etc.). 

 Definir uma estrutura física baseada em materiais reciclados, controlador de arquitetura 

e software abertos, e atuadores de baixo custo ou reciclados. Acionar o conjunto por 

motores de passo com a técnica de micropasso, interfaceados por circuitos drivers de 

potência controlados por sinais ponto-a-ponto de um sistema embarcado 

microcontrolado. 

 Propor uma modificação na base da máquina, a qual deixará de ser fixa para 

movimentar-se linearmente horizontalmente, aumentando-se o espaço de trabalho do 

efetuador. 

3. Resultados e Discussão 

a) O protótipo foi estimado em R$980, com sistema embarcado montado por R$330, 

conjunto mecânico por R$590, sendo os demais custos relacionados a materiais de 

consumo e assessórios;  

b) O conjunto por correia dentada mostrou-se propício ao deslocamento dos eixos XY por 

não favorecerem folgas desnecessárias a seus movimentos evitando o efeito de balanço 

no terminal do braço robótico e a redução de erros de posicionamento; 

c) Foram usados materiais mais leves como alumínio e nylon evitando assim uma carga 

excessiva de força para os motores; 

d) O sistema de transmissão mecânica foi montado procurando atender a melhor forma de 

regulagem e ajuste tanto para os nivelamentos de peças conectas assim como os ajustes 

de correia, evitando o escorregamento das mesmas nas polias de seus respectivos 

motores; 

e) Nas peças como mancais, suporte de rolamentos e reguladores de tensão das correias, 

trava de correia, tanto foram usinados em nylon como em alumínio procurando 

diversificar os materiais usados no intuito de mostrar ao discente as diversas 

possibilidades no uso materiais diferentes para um mesmo propósito; 

f) A montagem dos componentes mecânicos foi realizada, em sua maior parte, por 

parafusos, arruelas de pressão e porcas, facilitando a montagem e desmontagem do 

equipamento com o intuito de uma demonstração pedagógica da confecção e montagem 

do robô; 

g) Optou-se produzir um sistema universal de encaixe para a articulação terminal do braço 

robótico no intuito de diversificar a apresentação dos variados tipos de juntas, 
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prismática, rotacional e outras, nas inúmeras funções e programas que o robô pode 

oferecer. 

h) Resultados Experimentais: Para avaliação de desempenho foi realizado um conjunto de 

10 amostras para o sistema de movimentação (todos os de seus graus de liberdade) para 

o espaço de coordenadas que representam a localização de células de armazenamento 

(x, y, z). Para simplificação, o z coordenadas não serão abordados para representar toda 

a robï¿½apanhador braço recuou para o ponto zero da máquina, ou em seu avançado 

cada ponto, que é a localização de células de armazenamento no formato de revista com 

posições (x, y). Para uma melhor compreensão da análise, os resultados foram 

separados em movimentos horizontais (x) e vertical (Y) para ser observado 

repetibilidade de posicionamento e velocidade dos graus de liberdade nestas direcções 

definidas separadamente desempenho, no entanto, deve ser entendido o conjunto é 

posicionado em ambos os movimentos simultaneamente. A este respeito, as células de 

armazenamento de posição horizontal, foram testados para 304 milímetros, 203 

milímetros e 101 milímetros, e as posições verticais de 218 milímetros foram, 145 

milímetros e 73 milímetros.  

4. Conclusões 

Este relatório apresenta o desenvolvimento da estrutura, instrumentação e mecânica em 

posição de controle de arquitetura aberta incorporado em um protótipo tipo manipulador 

SCARA com cinco graus de liberdade de baixo custo, aplicadas à organização das unidades 

populacionais. O protótipo apresentado resultados satisfatórios no que respeita à extensão da 

carga de trabalho, a resistência mecânica, os custos de produção e a eficácia da interface IHM. 

A máquina teve erro de posicionamento máximo de 1% e uma velocidade média de 141,9mm / s 

que representam bons resultados para o aplicativo, porque a repetibilidade ideal. 
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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. Afim de produzir e 

purificar parcialmente a tanase obtida de Aspergillus tamarii URM 7115, fungo endofítico 

isolado de folhas do jamelão (Syzygium cumini (L.) Skeels) foi utilizado o sistema bifásico 

(PEG/citrato) em que verificou-se um fator de purificação de 7,74 vezes e um rendimento de 

134,52% com PEG 6000 g/mol, na concentração de 24% de PEG, 20% de citrato de sódio e pH 

8. 

Palavras–chave: Tanase, sistema bifásico, Purificação.   

1. Introdução 

A enzima, Tanino acil hidrolase (E.C. 3.1.1.20), conhecida como tanase, é produzida na 

presença de ácido tânico, tanino hidrolisável, por: fungos filamentosos (AGUILAR et al., 1999). 

Naturalmente encontram-se as enzimas em misturas complexas, geralmente em meios que 

apresentam diferentes enzimas e outras moléculas, os produtos finais de um processo de 

fermentação contêm alguns componentes indesejados, que têm de ser eliminado tanto quanto 

possível sendo assim, e necessário  purificar a enzima para um estudo aprofundado. Desde 1970 

tem havido alguns relatórios sobre purificação de TAH, purificando a enzima por precipitação 
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com sulfato de amônio, cromatografia em coluna de DEAE-celulose e filtração em gel numa 

coluna de Sephadex G-200, e outros métodos cromatográficos. (SABU, 2005; MUKHERJEE, 

BANERJEE, 2006). O objetivo do presente plano de trabalho foi produzir e purificar 

parcialmente a tanase obtida de Aspergillus tamarii URM 7115, fungo endofítico isolado de 

folhas do jamelão (Syzygium cumini (L.) Skeels). 

2. Metodologia  

4.1.2 Fermentação em Estado Submerso 

A produção enzimática foi realizada em frascos Erlenmeyers de 125 mL contendo 25 

mL de meio de fermentação (0,3 % de NaNO3; 0,1 % de K2HPO4; 0,05 % de MgSO4; 0,05 % 

de KCl; 0,0001 % de (FeSO4); 1 % de ácido tânico, pH 5,0). Onde inoculou-se com 1x106 

esporos/mL. Após a inoculação os meios foram incubados a 28 °C em shaker a 72 h/100 rpm.  

Após fermentação, as soluções foram filtradas e centrifugadas a 4000 rpm por 15 minutos e o 

sobrenadante, considerado extrato enzimático bruto, congelado para posterior atividade 

enzimática. Todas as analises foram realizados em triplicata. 

4.2 Purificação parcial  

4.2.2Sistemas bifásicos aquosos (PEG/CITRATO) 

No processo de purificação da tanase pelo sistema bifásico aquoso no sistema 

PEG/citrato de sódio foram selecionadas as massas molares de polietilenoglicol (PEG)  de 6000,  

4000 e 2000 g/mol. Os sistemas aquosos bifásicos formados de PEG/citrato de sódio. Foram 

preparados em tubos cônicos graduados, pesando-se as quantidades apropriadas de PEG, citrato 

de sódio, ácido cítrico e água destilada de acordo com os valores de pH a serem estudados. O 

conteúdo destes tubos foram homogeneizados mecanicamente em vórtex para completa 

dissolução dos componentes.  Após, foi adicionado 20% (m/m) do extrato enzimático bruto e os 

sistemas foram agitados por 1 minuto e mantidos sob refrigeração durante uma hora para 

formação das duas fases.  As fases PEG e sal foram utilizadas para análises de 

atividade enzimática pelo método modificado de Sharma et al. (2000), utilizando rodanina 

etanólica e ácido tânico como substrato. A proteína total foi determinada pelo método de 

Bradford (1976) utilizando-se soro albumina bovina como padrão. Amostras contendo água, em 

substituição ao extrato enzimático, foram elaboradas para corrigir interferências nos ensaios 

tanto do PEG quanto do sal. Todos os testes foram realizados em triplicata. 

4.6 Análise estatística 
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Após obtenção dos resultados, os mesmos foram analisados através do programa 

SISVAR – Sistema de Análise de Variância (Ferreira, 2000), com os Scott-Knott ao 

nível de 5 % de probabilidade e 10% de probabilidade no sistema bifásico com auxilio 

do programa Statistica 10.0.  

3. Resultados e Discussão 

Foram analisados o PEG em níveis distintos de pH, Mpeg, Cpeg, Ccit 

totalizando em dez ensaios, entre os quais dois pontos centrais (Tabela 3). O sistema em 

que verificou-se o maior fator de purificação e uma recuperação significativa, foi o 

sistema 8 com um fator de purificação de 7,74 vezes e uma recuperação (Y)  de 

134,52% .  Verificou-se que somente um sistema teve o rendimento menor que 100%. 

Os demais tiveram valores maiores isso pode ter ocorrido devido à interação positiva 

entre o PEG e a proteína alvo, uma vez que o polietilenoglicol pode influenciar o sítio 

catalítico da enzima e favorecer a sua atividade enzimática. 

Tabela 3. Purificação parcial de tanase por sistema aquoso bifásico baseado em 

PEG/citrato. 

Sistema Mpeg 

(g/mol) 

Cpeg 

(%) 

Ccit 

(%) 

pH Atividade 

enzimática 

(U/mL) 

Ke Kp Y (%) FP 

1 2000 20 15 6 3,75 2,92 1,12 76,62 0,74 

2 6000 20 15 8 5,83 3,30 0,85 111,37 0,99 

3 2000 24 15 8 6,45 7,06 0,96 134,84 1,35 

4 6000 24 15 6 5,85 3,91 0,88 122,17 1,10 

5 2000 20 20 8 6,95 6,36 1,07 123,10 1,21 

6 6000 20 20 6 7,21 4,08 0,67 124,46 2,05 

7 2000 24 20 6 7,43 7,23 1,74 138,48 2,28 

8 6000 24 20 8 7,40 8,02 0,71 134,52 7,74 

9 4000 22 17,5 7 7,21 6,50 1,22 144,21 1,76 

10 4000 22 17,5 7 7,75 8,43 0,90 155,04 2,25 
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Mpeg = massa molar do PEG; Cpeg = concentração do PEG (m/m); Ccit = Concentração de 

citrato de sódio (m/m); Ke = Coeficiente de partição da enzima; Kp = Coeficiente de partição da 

proteína; Y = Recuperação; FP = fator de purificação. 

 

De acordo com a Tabela 3 a enzima teve maior tendência a se particionar no PEG, pois 

apresentam valores de Ke maiores que 1 e maiores que Kp. Em, um trabalho realizado por 

Rodríguez-Durán, et al. (2013) onde Tanase de Aspergillus niger foi repartida em sistemas 

aquosos de duas fases composto por PEG e  fosfato de potássio. A enzima foi particionada na 

fase rica em sal, com coeficientes de partição inferior a 0,5. E uma recuperação da enzima na 

fase inferior do sistema composto por PEG 1000Da de 96% com um aumento de 7,0 vezes na 

pureza. Em outra pesquisa, MA et al. (2014) utilizou sistema bifásico na purificação de tanase 

obtida de Aspergillus ficuum Gim 3.6 onde se investigou a influência de vários parâmetros, tais 

como o sal e o peso molecular do PEG, a enzima foi observada particionou-se 

preferencialmente para o PEG, e os melhores resultados de purificação foram 2,74 vezes com 

uma recuperação de 77,17% em 17% citrato de sódio e de 18,18% PEG1000.  Neste sentido, 

estas pesquisas indicam que a enzima pode deslocar-se para o PEG ou para o sal em função do 

peso molecular do PEG e a natureza do sal, e seu rendimento e fator de purificação podem 

aumentar em função da concentração de sal e a concentração de PEG.  

4. Conclusões 

No presente trabalho foi feita uma produção e purificação parcial de tanase obtida a 

partir do fungo endofítico Aspergillus tamarii URM 7115. Verificou-se que com a utilização do 

sistema bifasico foi possível obter um fator de 7,74 vezes e um rendimento de 134.52% , se 

mostrando um sistema promissor, tendo em vista, que  durante o processo de purificação tanto o 

fator de purificação quanto o rendimento são peças imprescindíveis na escolha do melhor 

método. 
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RESUMO 

A pesquisa A Educação das Relações de Gênero no contexto da Mata Sul 

Pernambucana, é parte integrante do Projeto Agroecologia, Agricultura Orgânica e 

Desenvolvimento Sustentável na Mata Sul de Pernambuco. Neste estudo buscamos  

compreender as Relações de Gênero no meio rural da região da mata sul pernambucana. A 

desigualdade é especifica do gênero e tem suas características próprias também no meio rural, 

objeto de nosso interesse nesta pesquisa. Nossa pesquisa tem como referência metodológica a 

pesquisa qualitativa de cunho participante. Neste primeiro momento selecionamos e iniciamos o 

estudo de obras científicas que devem nos dar suporte teórico/metodológico para futuras 
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incursões nas comunidades selecionadas. As Relações de Gênero no meio rural têm questões 

especificas que lançam desafios específicos aos estudos nesta área. A articulação entre os 

conceitos e ferramentas teóricas utilizados em diversos estudos devem ser enriquecidos e 

confrontados com a dura realidade diária das comunidades rurais. 

Palavras Chaves: Educação; Meio Rural; Relações de Gênero.  

1. Introdução 

O Plano de Trabalho A Educação das Relações de Gênero no contexto da Mata Sul 

Pernambucana, é parte integrante do Projeto Agroecologia, Agricultura Orgânica e 

Desenvolvimento Sustentável na Mata Sul de Pernambuco. Neste estudo buscamos  

compreender as Relações de Gênero no meio rural da região da mata sul pernambucana.   

As Relações de Gênero fazem parte das nossas vidas, revelando diferenças, hierarquias, 

discriminações.  Um exemplo disso é a crença de que sejam naturais características a priori 

atribuídas aos homens e as mulheres que são na verdade  construídos culturalmente. Trata-se de 

um amplo universo cultural, nos interessando  em especial as questões das Relações de Gênero 

nos espaços educativas no meio rural.   

As Relações de Gênero desiguais e injustas atravessam nossa história de ponta a ponta, 

tendo as mulheres e as meninas como sua principal vítima.  

É interessante observar que a desigualdade de gênero vem desde a 

antiguidade, pois a mulher é sempre vista como símbolo de fragilidade e 

fraqueza. Nós agimos, andamos e falamos de maneira que consolidam uma 

impressão de ser mulher e de se homem, nos agimos como se essa atitude 

fosse uma realidade interna quando na verdade é um fenômeno que esta 

sendo produzido e reproduzido constantemente pela sociedade. (LOURO 

1997) 

A própria língua esconde o feminino, efetivamente o masculino é o padrão,  isso é mais 

do que uma regra gramatical, é uma regra cultural. Desde que nascemos somos orientados pela 

sociedade a agimos de forma distintos sendo meninos e meninas o uso de determinadas cores, 

modelos de roupas, brincadeiras e atitudes padrões para cada gênero e que são imposto pela 

sociedade. ( AUAD; 2006). 

Discutindo a situação das mulheres no meio rural, um trabalho coletivo envolvendo 

algumas instituições feministas que foi organizado pela ACTIONAID Brasil aponta que...  

Necessitamos mais do que simples mudanças na base tecnológica, 

precisamos de mudanças sociais e políticas no meio rural que contemple a 
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igualdade entre homens e mulheres no acesso aos recursos produtivos, a 

educação, a formação profissional e também ao lazer.  ( ACTIONAID 2010)  

A desigualdade é especifica do gênero e tem suas características próprias também no 

meio rural, objeto de nosso interesse nesta pesquisa. 

2. Materiais e Métodos 

Nossa pesquisa tem como referência metodológica a pesquisa qualitativa de cunho 

participante. Neste primeiro momento selecionamos e iniciamos o estudo de obras científicas 

que devem nos dar suporte teórico/metodológico para futuras incursões nas comunidades 

selecionadas 

O fortalecimento do aporte teórico busca investigar mais detalhadamente as Relações de 

Gênero que rodeiam o meio rural, campo privilegiado de ação científica.  

Durante este período visitamos comunidades rurais dos municípios de Tamandaré, Rio 

Formoso e Barreiros, que fazem parte da zona da mata sul de Pernambuco. A ideia inicial era 

estudar pelo menos uma comunidade de cada município o que se revelou inviável. A partir deste 

cenário e considerando os contatos iniciais definirmos aprofundar o estudo nas comunidades 

rurais de Baetê e Cachoeira Alta, ambas no município de Barreiros – PE.   

Com a continuidade de nosso estudo esperamos avançar na compreensão dos 

fenômenos das Relações de Gênero no meio rural e como estes se articulam com os processos 

educativos formais e não formais.  

3. Resultados e Discussões 

Nossos estudos construíram uma base teórica inicial que contribuiu com a formação dos 

pesquisadores envolvidos neste trabalho e que lançaram as bases para a inserção respeitosa e 

participativa nas comunidades parceiras.  

As Relações de Gênero no meio rural têm questões especificas que lançam desafios 

específicos aos estudos nesta área. A articulação entre os conceitos e ferramentas teóricas 

utilizados em diversos estudos devem ser enriquecidas e confrontadas com a dura realidade 

diária das comunidades rurais.  

4. Conclusões 

 Consideramos que a fase que concluímos de nosso estudo lançou as bases 

necessárias para o redimensionamento do número de comunidades que receberão a próxima fase 
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de nosso trabalho além de fortalecer nossos instrumentos teóricos e metodológicos para a futura 

incursão nas comunidades parceiras deste nosso trabalho.  

 A devida compreensão dos conceitos básicos iniciais de nosso tema de estudo é 

essencial para a incursão respeitosa e participativa nas comunidades parceiras de nossa 

pesquisa, além de ser imprescindível para a formação da pesquisadora no âmbito da iniciação 

científica.    

Reafirmamos que as Relações de Gênero no meio rural  e a sua articulação com os 

processos Educativos precisam ser mais amplamente estudados para que os conceitos e 

ferramentas teóricas utilizados nestes estudos possam ser enriquecidos e confrontados com a 

realidade social onde estes fenômenos ocorrem.   
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RESUMO 

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis que afetam a população brasileira 

representam um problema de saúde publica além de onera os cofres públicos, por representar 

um grande gasto com a atenção secundaria, onde as políticas públicas deveriam estar mais 

voltadas para a atenção primaria. Objetivo: identificar as principais morbidades que acometem 

adultos atendidos nas Unidades de Saúde no município de Pesqueira – PE. Metodologia: estudo 

descritivo de corte transversal quantitativo. A seleção dos indivíduos se deu por conveniência, 

onde a população era convidada a participar da pesquisa no período em que estava sendo 

realizada a coleta dos dados, levando-se em consideração os critérios de inclusão e de exclusão, 

tendo-se utilizado entrevista individual face a face, com os participantes e o registro das 

informações foi efetuado utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões 

fechadas e abertas, organizadas em blocos por conjuntos temáticos. Resultados: a patologia que 

lidera nesta comunidade estuda foi à hipertensão com 29,2%, vindo em seguida à diabetes com 

13,3%. Conclusão: os resultados encontrados poderão subsidiar a formulação de estratégias de 

intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de vida da clientela. 

Palavras–chave: adulto; doenças crônicas; fatores de risco; morbidade; morbimortalidade 

1. Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV) contribuem significativamente como grupo causal 

de mortalidade em todas as regiões brasileiras. De acordo com o Ministério da Saúde a Região 

Sudeste, possui o maior coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório (207 

mortes por 100 mil habitantes), enquanto a média brasileira é de 169 mortes/100 mil habitantes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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A DCV é uma doença multifatorial e poligênica que resulta de causas ambientais como 

excesso de peso, obesidade, tabagismo, sedentarismo, estresse; doenças crônicas associadas 

(hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, doenças inflamatórias/ autoimunes, 

doenças renais e pancreatite); infecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV); doenças 

hereditárias como dislipidemias (hipercolesterolêmica familiar, hiperlipidêmica combinada, 

hipertrigliceridemia familiar); fatores genéticos e doenças hereditárias raras como as do 

metabolismo (Genest J, Mcpherson R, Collins GS , et al., 2009). 

Dessa forma, a presente pesquisa visou identificar as Principais morbidades que 

acometem adultos atendidos nas Unidades de Estratégia Saúde da Família no município de 

Pesqueira – PE.  Os dados coletados poderão subsidiar a formulação de estratégias de 

intervenção direcionadas para melhoria da qualidade de vida desta clientela. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal quantitativo. Este estudo foi 

realizado nas Unidades de Estratégia Saúde da Família dos Angicos e a de São Francisco no 

município de Pesqueira – PE.  

A população selecionada para o estudo foi constituída pelos clientes adultos que 

frequentaram as Unidades de Saúde acima referidas. 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 abertas e fechadas e através da consulta dos prontuários dos participantes 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 do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Otávio de Freitas/SES, Tendo o mesmo sido aprovado CAAE: 31997814.3.0000.5200. 

3. Resultados e Discussão 

Em relação ao perfil epidemiológico encontrado, apresentado no quadro 01 abaixo, 

identificamos que esta população está de acordo com os achados na literatura, onde a grande e 

preocupante vilã encontrada é a hipertensão e seus riscos para a vida dos hipertensos. No 

presente estudo a patologia que lidera na comunidade estuda foi à hipertensão com 29,2%, 

vindo em seguida à diabetes com 13,3%. As doenças cardiovasculares constituem um 

importante problema de Saúde Pública constituindo as principais causas de morte no Brasil e no 

mundo (CHOBANIAN AV, et al, 2003). 

Gráfico 1- Principais morbidades dos adultos atendidos nas Unidades de Estratégia de 

Saúde da Família no município de Pesqueira – PE - 2015.  
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Gráfico 02- Distribuição por sexo dos adultos atendidos nas Unidades de Estratégia de 

Saúde da Família no município de Pesqueira – PE, 2015. 

            
 

     Tendo em vista que foram entrevistados 132 indivíduos (106 do sexo feminino e 26 do sexo 

masculino) e sabendo-se que a hipertensão é mais frequente no sexo masculino, tornado assim o 

perfil dessa comunidade como um sinal de alerta uma vez que mesmo o numero de participantes 

homens sendo menor a hipertensão ainda se manteve de forma significativa nesta população. 

4. Conclusões 
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Através deste estudo, percebe-se o quanto a nossa pesquisa está voltada para as 

necessidades humanas, procurando identificar o perfil epidemiológico desta comunidade e a 

partir daí, traçar estratégias visando à obtenção das correções dos desvios encontrados, 

objetivando assim que esta população obtenha boas condições de saúde e consequentemente boa 

qualidade de vida. . 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi analisar como livros didáticos do Ensino Fundamental I tem 

promovido atividades para desenvolver o sentido de número no campo de conhecimento 

matemático ‘tratamento da informação’. Este campo está relacionado à interpretação de 

representações gráficas (figuras, tabelas, esquemas) que, em geral, exigem que o indivíduo 
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relacione conceitos, informações matemáticas, analise logicamente números e quantidades 

presentes; habilidades que fazem parte da competência denominada sentido de número. Sabendo 

que os livros didáticos são a principal forma de documentação e consulta para a elaboração das 

aulas do professor e a escola um local onde o sentido de número deve ser ampliado, buscou-se 

analisar como o sentido de número tem sido abordado nas atividades sobre tratamento da 

informação, em três coleções de livros didáticos, recomendados pelo PNLD 2013, do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental. Na análise buscou-se identificar se o sentido de número era tratado 

de modo explícito ou implícito e os indicadores de sentido de número que estavam 

contemplados nestas atividades. Foram contabilizados um total 883 itens relacionados ao campo 

‘tratamento da informação’. O indicador mais trabalhado foi ‘significado dos números’ e o 

segundo foi ‘cálculo numérico flexível’. As atividades buscam contribuir para o 

desenvolvimento da competência numérica das crianças sobre tabelas e gráficos, ajudando-as a 

tomar decisões e fazer previsões, sendo um bom recurso para desenvolver nas crianças o sentido 

de número. 

Palavras-chave: crianças, livros didáticos; sentido de número; tratamento da informação  

1. Introdução 

A interpretação de representações gráficas (figuras, tabelas, esquemas) exige bem mais 

que a compreensão do conceito de número, pois, na maioria das vezes, ultrapassa o seu uso 

habitual que é contar, fazer cálculos e resolver problemas numéricos. Na verdade, requer que se 

consiga estabelecer relações entre todos os dados presentes na representação. A competência 

que permite estabelecer relações entre conceitos, procedimentos lógicos e matemáticos que 

envolvem numeros e quantidades é chamado de sentido de número (BROCARDO; 

SERRAZINA; ROCHA, 2008). O sentido de número inclui a tendência que se possui para 

desenvolver estratégias que envolvam números e operações como um meio de comunicação 

(BARBOSA, 2007).  

  De acordo com os PCNs – Parâmetros curriculares Nacionais (MEC/SEF1997), as 

crianças que ingressam no primeiro ciclo, trazem consigo uma bagagem de noções informais 

sobre numeração. Essas noções matemáticas funcionarão como elementos de referência para o 

professor na organização das formas de aprendizagem. Desse modo é importante que o 

professor, antes de elaborar situações de aprendizagem, investigue qual o domínio que cada 

criança tem sobre o assunto que vai explorar para enfrentar o desafio.  

SPINILLO (2006) destaca que compreender o que é sentido de número contribui para a 

criação de alternativas educacionais que possam desenvolver tal competência matemática. 

Segundo esta autora há indicadores da presence do sentido de número nos indivíduos, são eles: 
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a compreensão do significado dos numeros; o reconhecimento da magnitude absoluta e relativa 

dos números; julgamento quantitativo e inferência; cálculo numérico flexível; a utilização de 

parâmetros de referência de forma adequada; o conhecimento relativo da operação em número; 

o desenvolvimento de estratégias de estimativa e julgamento da razoabilidade de resultados.  

Sabendo que a escola é um local onde essa competência deve ser ampliada (MEC/SEF, 

2004) e que a principal forma de documentação e consulta para a elaboração das aulas do 

professor são os livros didáticos (SALLA, 2012), é importante analisar de que forma o sentido 

de número está sendo abordado nos livros didáticos no campo de conhecimento ‘tratamento da 

informação’. Logo, o objetivo do presente trabalho foi analisar três coleções de livros didáticos, 

recomendados pelo PNLD 2013, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com relação ao grande 

campo do conhecimento matemático ‘tratamento da informação’, com vistas a: identificar se a 

competência sentido de número nesse campo é trabalhada de maneira explícita (declarada como 

tema/título) ou implícita (não declarada como tema/título); reconhecer que indicadores de 

sentido de número são trabalhados nesse campo em cada ano escolar; avaliar o modo como são 

trabalhados esses indicadores. 

2. Método 

Para escolher as coleções que seriam anallisadas foi realizado um levantamento em 

escolas da Região Metropolitana do Recife para saber que livros foram adotados pelas mesmas e 

se poderiam ser cedidos/emprestados exemplares para a análise. A análise foi realizada com 

base nos indicadores de sentido de número citados por SPINILLO (2006). Foi elaborada uma 

planilha com o nome de cada indicador cada item analisado era computado em pelo menos um 

dos indicadores. Os livros foram minuciosamente analisados e contabilizados os indicadores 

identificados nas atividades. Vale ressaltar que também foi analisado se o sentido de número era 

tratado de modo explícito ou implícito nas atividades.  

3. Resultados e Discussão 

 No total foram encontrados 883 itens relacionados ao campo ‘tratamento da 

informação’. Em apenas três livros foi observada a declaração explícita de que em determinada 

seção estava sendo trabalhado o sentido de número. Nos demais livros o sentido de número 

estava sendo trabalhado, mas de modo implícito. A Tabela abaixo ilustra o quantitativo de itens 

relacionados aos sete indicadores de sentido de número considerados neste trabalho, em cada 

ano escolar.  

Tabela. Quantitativo de itens (percentual em parênteses) em cada indicador de sentido de número por ano 

escolar. Total de itens = 883. 
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Indicador  1º ano 

(n=94) 

2º ano 

(n=128) 

3º ano 

(n=230) 

4º ano 

(n=217) 

5º ano 

(n=214) 

Total 

(n=883) 

1.Significado 83  

(88,3) 

81  

(63,3) 

126  

(55) 

89  

(41) 

123  

(57,5) 
502  

(57) 

2.Magnitude ------ 2  

(1,5) 

6  

(2,6) 

3 

(1,4) 

------ 11  

(1,2) 

3.Julgamento 6  

(6,4) 

2 

(1,5) 

13  

(5,6) 

8  

(3,7) 

9 

(4,2) 
38  

(4,3) 

4.Cálculo 5 

 (5,3) 

28  

(22) 

81  

(35) 

108 

(49,7) 

72  

(33,6) 
294  

(33,3) 

5.Parâmetro ------ 14 

(11) 

1  

(0,4) 

1  

(0,5) 

1 

(0,5) 
17  

(2) 

6.Operações ------ 1  

(0,7) 

------ 6  

(2,8) 

3  

(1,4) 
10  

(1) 

7.Estimativa ------ ------ 3 

 (1,4) 

2  

(0,9) 

6  

(2,8) 
11 

(1,2) 

Nota. 1. Significado dos números; 2. Reconhecimento da magnitude absoluta e relativa dos números; 3. 

Julgamento quantitativo e inferência; 4. Cálculo numérico flexível; 5. Utilização de parâmetros de 

referência de forma adequada; 6. Conhecimento do efeito relativo da operação nos números; 7. 

Desenvolvimento de estratégias de estimativa e julgamento da razoabilidade de resultados. 

Observa-se que o indicador mais trabalhado no 1º, 2º, 3º e 5º anos foi ‘significado dos 

números’ e que apenas no 4º ano o mais trabalhado foi ‘cálculo numérico flexível’. E que 

‘cálculo numérico flexível’ foi o segundo indicador mais encontrado nos itens analisados. Os 

indicadores menos foram: o ‘reconhecimento da magnitude absoluta e relativa dos números’, o 

‘conhecimento do efeito relativo da operação nos números’, e o ‘desenvolvimento de estratégias 

de estimativa e julgamento da razoabilidade de resultados’.  

Nota-se também que nos livros do 1º ano houve menos itens com indicadores de sentido 

de número que nos demais anos escolares; e que os itens que envolvem ‘cálculo numérico 

flexível’ em tabelas e gráficos ganham importância nos livros do 3º, 4º e 5º anos do 

ensino fundamental. 

Pode-se afirmar que as questões relacionadas ao tratamento da informação visam 

contribuir para o desenvolvimento da competência numérica das crianças sobre tabelas e 

gráficos, ajudando-as a tomar decisões e fazer previsões conforme recomendação do MEC/SEF 

(1997), pois para chegar à resposta solicitada precisam compreender conceitos, observar todos 

os dados e compará-los entre si (BROCARDO; SERRAZINA; ROCHA, 2008), fazendo jus ao 

referido por BARBOSA (2007) de que o sentido de número está relacionado ao uso dos 

números como um meio de comunicação. 

4. Conclusões 
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Mesmo que o livro didático seja o referencial para o professor ao longo do ano letivo, 

este não deve ser utilizado como o único recurso. No caso específico do sentido de número, a 

escolha de atividades por parte do professor para além do livro didático deve visar desenvolver 

as várias habilidades numéricas. Com esta conclusão não se pretende fazer qualquer tipo de 

crítica aos livros didáticos, mas de elucidar que o professor que reconhece a importância de se 

trabalhar o sentido de número das crianças precisa estar atento ao livro que foi adotado pela 

escola para que possa complementar o ensino com outras atividades. Uma sugestão para 

pesquisa future é entrevistar professores do ensino fundamental para saber como lidam com as 

atividades para promover o desenvolvimento do sentido de número. 
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O presente projeto de pesquisa trará um estudo acerca do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), objetivando analisar as práticas pedagógicas dos professores que lecionam a 

disciplina de Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – 

Campus Vitória de Santo Antão, a fim de identificar se as mesmas estão voltadas para 

promoção e incentivo de tal exame em sala de aula. Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, 

que teve como campo de pesquisa o próprio IFPE – Campus Vitória, os professores que 

lecionam a disciplina de Química no 3º ano do ensino médio e os alunos concluintes, foram os 

sujeitos participantes que contribuíram para a pesquisa, sendo avaliados através de entrevista 

semiestruturada, na forma de questionário. Nesta pesquisa analisou-se também qual a percepção 

e importância do ENEM, para os alunos que estão concluindo a educação básica, como 

resultado obtido na pesquisa, percebeu-se que os professores não baseiam suas práticas 

pedagógicas em tal exame, além de concluirmos que uma parte dos alunos investigados (27%) 

ainda o vê o ENEM, apenas como um exame para testar seus conhecimentos, em relação a 

estarem aptos ou não para sua realização do exame, (70%) afirmou que não se sentem 

preparados para tal. Assim, entende-se que é essencial que um trabalho voltado para preparação 

e conscientização, seja efetivamente realizado, não só para que os alunos concluintes consigam 

compreender a importância de tal seleção, mas também que essa importância seja levada em 

consideração no que diz respeito as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em 

sala.  

Palavras–chave: ENEM; ensino médio; ensino de química 

1. Introdução 

O ENEM começa a ser aplicado no ano de 1998, como um sistema de avaliação para 

investigar o desempenho dos estudantes secundaristas, tendo caráter voluntário. Porém, em 

2009, ano de sua reformulação, o exame sofre algumas modificações, sendo dividido em quatro 

áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, e suas 

Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias, e ainda 

torna-se um dos principais meios pelo o qual os alunos poderiam adentrar no Ensino Superior.  

Mesmo com essas mudanças e com a importância que hoje o Exame Nacional do Ensino 

Médio tem hoje, para os concluintes do Ensino Médio poderem ingressar na Universidade, 

muitos dos professores que atuam na Educação Básica não sabem como trabalhar esse nova 

modalidade de ensino que busca pela contextualização do cotidiano com os conteúdos 

vivenciados em sala.  

Os Parâmetros Curriculares para Ensino Médio – PCNEM, elaborado pelo Governo 

Federal, segundo discute (COSTA, ALMEIDA e LIMA, 2012) em seu trabalho intitulado – O 
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novo ENEM e o Livro didático de Química, afirma que,”o cerne dessas questões se baseia em 

um documento oficial do governo federal que cita quais as habilidades e competências a serem 

avaliadas nos alunos que se submetem a prova do Novo ENEM”. (Costa et al., 2012, p. 3). 

Os professores precisam compreender que é fundamental saber “o que ensinar, para quem 

ensinar, como ensinar e para que ensinar”, Freire (2000, p. 36), pois além de ser de suma 

importância que os professores compreendam qual o objetivo do novo ENEM é essencial que os 

mesmos ensinem para vida, e não apenas para cumprir carga horária ou conteúdo, sem que os 

alunos consigam entender qual o real significado da disciplina que está sendo ensinada. Nesta 

pesquisa investigou-se há um trabalho voltado para o novo ENEM sendo desenvolvido pelos 

professores de Química com os alunos do 3º ano do Ensino Médio no IFPE – Campus Vitória 

de Santo Antão, e como o mesmo é realizado.  

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Esta pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa onde foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os professores de Química do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão.O 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Vitória, foi o 

campo de pesquisa deste trabalho, onde os sujeitos participantes foram,  os professores de 

Química do IFPE – Campus Vitória e os alunos do 3º ano do ensino médio. 

Os instrumentos utilizados foram entrevistas semiestruturadas, objetivando identificar as 

opiniões de professores e alunos acerca do ENEM e quais são os trabalhos desenvolvidos em 

sala pelos professores Química do IFPE – Campus Vitória, voltados para o exame.  

Para realização deste trabalho aplicou-se um questionário de cunho qualitativo, no qual 

foram elaboradas perguntas para diagnosticar qual a importância do ENEM para os professores 

do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão, identificamos ainda as práticas pedagógicas dos 

professores e se as mesmas são voltadas para o ENEM. Oficinas foram realizadas com os 

professores de Química, essas oficinas tiveram o objetivo de fazer com que os professores 

pudessem compreender a evolução do Exame, quais foram as principais mudanças, e qual a 

importância do mesmo na vida profissional dos alunos, como meio de ingresso na Universidade.  

Além da análise histórica da evolução do ENEM, os professores estiveram frente às novas 

questões trazidas pelo Exame, para que pudéssemos comparar as mudanças que as mesmas 

sofreram, com a reformulação da prova. Os alunos do 3º ano do ensino médio, passaram 

também por uma entrevista semi estruturada, na qual responderam um questionário com quatro 

questões discursivas, com o objetivo de identificarmos qual a importância do ENEM para os 

mesmos. O último momento para concretização do trabalho foi à execução em sala de aula, do 

momento que os professores tiveram nas oficinas, semanas antes da realização da prova do 

ENEM, o professor, fez um momento em sala com os alunos, para aplicação das questões 
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discutidas nas oficinas, para que os alunos pudessem ir se familiarizando com tipo de prova que 

seriam submetidos.  

3. Resultados e Discussão 

A pesquisa desenvolvida identificou apenas um professor de química na pesquisa, que 

lecionava a disciplina no 3º ano do ensino médio, o mesmo respondeu um questionário 

contendo três perguntas discursivas.  

Obtivemos as seguintes respostas dos professores em relação ao questionário aplicado, 

pergunta 1:“É possível trazer as questões propostas pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) para serem trabalhadas em sala? Se não, justifique”; resposta 1:“Utilizo as questões do 

ENEM em sala como forma de exercícios de fixação”.Pergunta 2: “Caso haja a preparação dos 

alunos para o ENEM, explique como é feito esse processo em sua disciplina”, resposta 2: 

“Optei por não basear as aulas de Química no norte que o ENEM sugeriu, tendo em vista que 

os alunos não possuem base, e possuem grandes dificuldades na disciplina”.Pergunta 3: “É 

possível identificar se há interesse dos alunos em preparar-se para tal prova?”, resposta 3: 

“Alguns alunos possuem interessem em realizar a prova, mas a grande maioria não está 

interessada em ingressar na Universidade”.  

Os alunos responderam um questionário com quatro (4) questões abertas, destas, 

destacamos apenas duas, “Qual a importância do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

para sua conclusão no Ensino Básico?”, “Você sente-se preparado para realizar as provas do 

ENEM este ano apenas trazendo como base as aulas do Ensino Médio. Respostas obtidas, 

Gráfico 1 – Importância do  

Exame Nacional do Ensino Médio. 

 

 

 

Gráfico 2 – Estudantes aptos a realizarem o 

ENEM. 
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Ao analisarmos as respostas dos sujeitos pesquisados, podemos identificar que uma grande 

parcela (73%) compreende que hoje o ENEM é o meio principal pelo qual os alunos ingressarão 

nas Universidades de nosso país, mas mesmo sabendo desses dados, uma outra enorme parcela 

(70%) dos sujeitos pesquisados ao serem questionados se estão aptos a realizar o exame, 

responderam que não sentem-se preparados para tal prova.  

A segunda parte do trabalho voltou-se para o desenvolvimento das oficinas, as oficinas 

foram realizadas com o professor de Química e com os alunos do 3º ano do Ensino Médio. As 

oficinas realizadas com o professor voltou-se para análise das reformulações do ENEM, além da 

análise de questões, desde a primeira aplicação do exame, até a última do ano de 2014, que foi 

analisada neste trabalho, para que pudessem ser observadas as mudanças que ocorreram nas 

questões ao longo dos anos. 

As oficinas também foram realizadas com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, como um 

“minicurso”, os alunos durante uma semana participaram de aulas, que traziam como foco, os 

principais conteúdos relacionados à disciplina de Química que mais são recorrentes no ENEM, 

desde a sua reformulação, os alunos puderam tirar dúvidas e compreender como o exame é 

elaborado. 

4. Conclusões 

As oficinas realizadas com professores e alunos vieram para que as problemáticas citadas 

pelos mesmos pudessem ao menos ser minimizadas, fazendo com que ambas as partes 

compreendessem a importância do ENEM, e que é de fundamental importância que 

metodologias de trabalho voltadas para tal seleção sejam incorporadas em sala de aula, para que 

os alunos já possam ir se familiarizando com esse tipo de prova.   

Assim, conclui-se que mais do que foi realizado nesta pesquisa, é essencial que um 

trabalho voltado para preparação e conscientização não só dos alunos concluintes do 3º ano do 

Ensino Médio, mas também com os professores que estão em sala com esses alunos, seja feito 

de maneira efetiva. 
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RESUMO 

Na medicina nuclear utiliza-se radiofármacos e/ou radionuclídeos que são emissores de radiação 

e são administrados no paciente para diagnosticar, tratar e investigar patologias. A gama 

câmara, é o equipamento utilizado para detectar a radiação emitida pelo paciente, à mesma é 

formada basicamente de detectores de radiação, associados a tubos fotomultiplicadores onde 

toda a radiação será convertida em sinais elétricos, gerando assim imagem através de softwares. 

Para este equipamento funcionar corretamente exibindo uma imagem nítida para o médico 

laudista, o mesmo deverá estar dentro dos parâmetros que são definidos na realização do teste 

de controle de qualidade estabelecidos pela International Atomic Energy Agency (IAEA), 

National Equipment Manufacturers Association (NEMA) e a Instituição normatizadora e 

fiscalizadora Nacional (CNEN). Os testes de controle de qualidade são de extrema importância 

dentro de um serviço de medicina nuclear, uma vez que através deles consegue-se determinar 

falhas no desempenho do sistema. Falhas estas que podem criar diagnósticos errôneos, afetando 

assim interpretação dos exames e comprometendo o paciente. Visando essas importâncias, 

realizou-se os testes em 4 equipamentos do tipo SPECT (Single Photon Emission Computed 

Tomography) de um serviço de Medicina Nuclear de Pernambuco.  Conclui-se que as gamas 

câmaras estão aptas para funcionar, pois, os seus resultados estavam dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelas instituições citadas anteriormente.  

Palavras–chave: Controle de Qualidade; Gama câmara; Medica Nuclear 

1. Introdução 

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que utiliza métodos seguros, não 

invasivos e praticamente indolores para fins diagnósticos e terapêuticos através do emprego de 

fontes abertas de radionuclídeo [1].  Esses radionuclídeos são “unidos” a um ou mais 
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medicamentos com finalidade diagnóstica ou terapêutica que quando prontos para o uso, são 

chamados de radiofármacos [2].  Após injetado no paciente, o mesmo emite radiação gama 

através de seu decaimento, a radiação deste decaimento consegue atravessar os tecidos e será 

detectada externamente pela gama câmara, também chamada de câmara de cintilação. Um físico 

americano chamado Hal Anger, em 1958 desenvolveu a gama câmara (ou câmara de Anger, em 

sua homenagem). Ela é a base, até hoje, de todos os equipamentos de obtenção de imagens 

nucleares em medicina [3]. Este equipamento é formado por detectores dotado de um cristal 

cintilador associado à tubos fotomultiplicadores. A radiação emitida pelo paciente interage com 

o detector produzindo o efeito fotoelétrico, esse efeito por sua vez interage com o cristal 

resultando em luz, essa luz é proporcional à energia da radiação. Associado ao detector tem 

tubos fotomultiplicadores que há como função converter a luminosidade emitida pelo cristal, em 

pulsos elétricos através do fotocátodo, esses pulsos elétricos por sua vez serão multiplicados e 

processados por sistemas de computadores, os software e convertido em imagens. Um 

equipamento que possui esta complexidade é de extrema importância dentro de um serviço de 

medicina nuclear, e precisa de um controle de qualidade eficiente. Estes controles são 

estabelecidos pelas normas vigentes e protocolos previamente estabelecidos pelas instituições 

citadas anteriormente. Com isso, este trabalho realizou os testes de controle de qualidade 

estabelecidos pela CNEN [4], NEMA [5] e IAEA em 04 equipamentos de gama câmara tipo 

SPECT no Centro de Medicina Nuclear de Pernambuco – CEMUPE e depois comparou os 

resultados com os protocolos, para fins de garantir um bom funcionamento do equipamento e 

evitar o mal diagnóstico do paciente. 

2. Materiais e Métodos  

O protocolo dos testes foi baseado no TECDOC de 1991[6] disponibilizado pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA), seguindo as exigências da NEMA e da Agência 

reguladora Nacional (CNEN). Sendo realizados nas seguintes Gamas câmaras: 

• A gama câmara do tipo SPECT, modelo Forte, fabricada pela Philips, que 

apresenta duas cabeças detectoras podendo ser anguladas em 90º ou 180º.  

• A gama câmara do tipo SPECT modelo Symbia E Dual foi fabricada pela 

Siemens e adquirida no segundo semestre de 2014 e apresenta características como 

duplo detector, permitindo angulação de 180°, 76° e 90°. 

• A gama câmara do tipo SPECT modelo Ventri foi fabricada pela GE Medical 

Systems. Este modelo é composto de dois detectores conformados em geometria de 90º 

entre si e um programa de processamento de imagens, o Xeleris2 (versão 2.151).  
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• A gama câmara do tipo SPECT que foi fabricada pela GE Medical Systems. 

Este modelo é composto por 1 detector. 

Sendo realizados os seguintes testes: 

 Inspeção visual da integridade física do sistema  

 Radiação de fundo da sala de exame 

 Centralização e Largura da janela energética para cada radionuclídeo 

 Uniformidade intrínseca de campo integral e diferencial 

 Uniformidade de campo integral e diferencial Extrínseca do sistema 

 Uniformidade intrínseca de campo integral e diferencial para alta densidade de 

contagem 

 Uniformidade intrínseca com janelas energéticas assimétricas 

 Resolução e linearidade espacial planar Extrínseca 

 Resolução e linearidade espacial Intrínseca 

 Verificação dos efeitos na angulação dos furos de todos os colimadores 

 Taxa máxima de Contagem 

 Centro de rotação da câmara SPECT 

 Sensibilidade Planar ou Tomográfica 

 Velocidade da mesa 

 Resolução espacial para fontes multi energéticas 

 Resolução Energética 

 Co-registro espacial de imagens para fontes multi energéticas 

 Desempenho geral da câmara SPECT 

 Uniformidade Intrínseca para nuclídeos diferentes de Tc
99m

 

3. Resultados e Discussão 
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Os resultados dos controles de qualidade devem ser realizados rigorosamente respeitando a 

periodicidade certa, garantindo assim a veracidade nos resultados. Os testes também são 

realizados quando as máquinas sofrem algum tipo de reparo, tudo para certificar que a mesma 

volte a funcionar dentro dos limites pré-estabelecidos, garantindo assim uma boa imagem.  

4. Conclusões 

Concluiu-se que os 4 equipamentos estão aptos a funcionar em um serviço de medicina nuclear. 

Visto que foram necessárias algumas correções nos software para estabelecer a eficiência das 

imagens, uma vez que alguns testes apresentaram variações nos resultados. Tudo a fim de 

garantir a eficiência do equipamento, a veracidade do teste e principalmente a boa formação da 

imagem, descartando assim a formação de laudos errôneos.   
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RESUMO 

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. o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da taxa de 

cobertura morta de feijão Guandú no controle da desagregação do solo. As chuvas simuladas 

foram aplicadas no IFPE campus Vitória de Santo Antão. Os tratamentos aplicados foram doses 

de cobertura morta de 0; 100; 200 e 300 g m-2 de resíduos de Feijão-Guandú, para uma 

declividade de 5%. A distribuição da palha na parcela foi de forma homogenia. Tendo cada 

tratamento 3 repetições. As taxas de perdas de solo e a concentração de sedimentos foram 

quantificadas pela pesagem do material, coletado durante 10 segundos em potes plásticos com 

capacidade de 1 L, em intervalos de 3 minutos. As taxas de desagregação do solo são 

decrescentes com o aumento da porcentagem de cobertura do solo, evidenciando que o efeito da 

cobertura do solo é importante para a redução do efeito das perdas de solo, pois evita a 

desagregação das partículas e com isso o seu transporte. Concluindo que o aumento da 

cobertura vegetal promovida pelo resíduo do Feijão-Guandú promoveu redução nas taxas de 

desagregação do solo. 

Palavras chave: erosão hídrica, chuva simulada, cobertura morta. 

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). 

A erosão consiste no processo de desprendimento e transporte das partículas do solo, 

constituindo-se na principal causa da degradação dos solos trazendo, como consequência, 

mailto:sandro.augusto@vitoria.ifpe.edu.br
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prejuízos ao setor agrícola e ao meio ambiente, com reflexos tanto econômicos quanto sociais 

(Amorim et al., 2001). 

A chuva é considerada um dos principais agentes ativos no processo da erosão hídrica, sendo de 

extrema importância avaliar a resposta do solo às diferentes precipitações, tanto em 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  

O experimento foi conduzido 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.  

O solo é classificado como Podzólico Vermelho-Amarelo foi coletado no município de Belo 

Jardim em Pernambuco, Clima tropical com estação seca(Classificação climática de Köppen-

Geiger: As). Os tratamentos aplicados foram às doses de cobertura morta de 0; 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 homogenia. Tendo cada tratamento 3 repetições. 

As chuvas simuladas tiveram duração de 30 minutos e 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 sendo 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. A 

determinação das taxas de perda de solo foram obtidas pela pesagem do material que foi 

coletado durante 10 segundos em potes plásticos com capacidade de 1 L, em intervalos de 3 

minutos.  

Aos potes, após pesagem, foi adicionado 5 mL de sulfato de alumínio e potássio P.A. a 5%, para 

deposição das partículas durante 24 horas, em seguida o sobrenadante foi succionado e os potes 
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levados para secagem em estufa a 65ºC, em seguida foram pesados para determinação do solo 

seco. Através da relação entre a massa de solo seco e a massa de mistura água-sedimento será 

expressa a concentração de sedimentos em (kg L-1). 

As taxas de desagregação do solo (Di) foram determinadas conforme a expressão abaixo: 

      c

ss

DA

M
Di

.


 

     

Onde Mss = massa do solo seco desagregado (Kg), A = área da parcela (m2) e Dc = duração da 

coleta em (s).  

A porcentagem de cobertura do solo foi determinada utilizando-se o método de Mannering, 

descrito por Bezerra et al. (2002), que utiliza a projeção fotográfica de uma moldura com a 

cobertura vegetal da área. Inicialmente será construída uma moldura de madeira nas dimensões 

de 76 cm de largura por 51 cm de comprimento, a qual será então, montada sobre uma área 

representativa das parcelas e fotografada. Com a soma da contagem das intersecções entre as 

linhas retas horizontais e verticais com os pontos de cobertura vegetal da superfície projetados, 

teremos a percentagem total de cobertura vegetal, sendo que cada ponto de intersecção 

representa 2 %, pois 50 são os pontos de intersecção. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado, sendo os resultados 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 Discussões 

Encontram-se na Tabela 1 os valores de cobertura do solo e as taxas de observadas com as 

diferentes quantidades de cobertura vegetal, proporcionado pelo resíduo do feijão-guandú.  

Observa-se que as menores taxas de desagregação do solo foram obtidas para as maior 

quantidade de resíduo em contato direto com o solo, com valores da ordem de grandeza de 10-5 

e 10-6 Kg m-2 s–1, para uma cobertura de solo proporcionada de 56% e 100%, respectivamente. 

Em seguida tem-se o efeito de 50 g m-2 de feijão-guandú sobre a superfície com a taxa de 

desagregação da ordem de grandeza de de 10-4 Kg m-2 s–1, com uma porcentagem de 

cobertura do solo proporcionada de 34%. Os valores mostrados na Tabela 1 comprovam o efeito 

favorável que os resíduos sobre a superfície do solo tem no controle da erosão do solo, o que 

também foi verificado por Cassol & Lima (2003) e Martins Filho et al. (2009).   

Estes resultados demonstram que quanto maiores as porcentagens de cobertura do solo 

proporcionado pelo resíduo do feijão-guandú menores serão as taxas de desagregação, devido a 

um menor impacto das gotas de chuva direto na superfície do solo, diminuindo assim, a 

desagregação das partículas da camada superficial do solo. Observado também no trabalho de 
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Bezerra & Cantalice (2006), que verificaram uma redução nas taxas de desagregação do solo 

com o aumentos da cobertura vegetal. 

Ainda na Tabela 1, percebe-se que as taxas de desagregação de solo são decrescentes com o 

aumento da porcentagem de cobertura do solo, evidenciando que o efeito da cobertura do solo é 

importante para a redução do efeito das perdas de solo, pois evita a desagregação das partículas 

e com isso o seu transporte. O mesmo foi evidenciado no trabalho de Cantalice (2002), que com 

o aumento das doses de palha, as taxas de desagregação tenderam a decrescer, chegando a uma 

grandeza de 10-5 kg m-2 s-1.  

Temos na Figura 1, o comportamento das taxas de desagregação do solo para o experimento 

representadas no tempo.  Verifica-se, que a parcela sem cobertura do solo apresentou as maiores 

taxas de desagregação, quando atingiram o pico máximo de desagregação do solo, e depois 

tenderam a estabilização, observando os pontos de queda de desagregação.  Esse crescimento 

inicial das taxas de desagregação do solo está relacionado com o das taxas de descarga líquida, 

que no início da chuva é muito pequena devido a infiltração ser mais elevada, e assim o fluxo 

superficial é relativamente pequeno, não tendo capacidade para transportar todo o material 

desagregado pela ação do impacto das gotas de chuva. À medida que o fluxo cresce, com o 

transcorrer do tempo de chuva, torna-se capaz de transportar todo o material desagregado 

instantaneamente e aquele remanescente do período inicial, quando havia limitação da 

capacidade de transporte (Braida & Cassol, 1999). 

A cobertura de 100% de resíduo sobre a superfície do solo apresentou as menores taxas de 

desagregação do solo, como já discutido, mas com uma variação menor, quase uniforme durante 

todo o teste, o que se justifica pelo efeito do tipo de cobertura, pois o resíduo em contato direto 

com o solo e o escoamento superficial aumenta a rugosidade, observado no valor de Darcy-

Weisbach (f) de 1,60 e diminui o impacto das gotas de chuva na superfície do solo pela 

interceptação proporcionada. 

4. Conclusões 

1. O aumento da cobertura vegetal promovida pelo resíduo do Feijão-Guandú promoveu 

redução nas taxas de desagregação do solo; 

2. A rugosidade proporcionada pelo resíduo na superfície do solo reduz as taxas de 

desagregação do solo, pelo efeito de diminuição do impacto da gota de chuva diretamente no 

solo. 
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Tabela 1. Cobertura do solo (CS), Desagregação do solo (Di) e coeficiente de 

rugosidade de Darcy-Weisbach (f) observadas na presença de cobertura morta 

proporcionada pelo resíduo do Feijão-Guandú. Valores médios de três repetições. 

Tratamento 

Cobertura do solo 

(CS)
 F Di 

m
2 
m

-2
  Kg m

-2
 s

-1
 

SD
 

0,00 0,15a 1,49x10
-4

a 

100 g m
-2 

0,34 1,42b 1,26x10
-4

a 
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200 g m
-2

 0,56 1,53b 4,95x10
-5

b 

300 g m
-2

 1 1,60b 7,96x10
-6

b 

Tratamentos com a mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente (SAS, P < 0,05). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Taxas de erosão em entressulcos (desagregação), em função do tempo, para 

diferentes tratamentos de cobertura do solo promovidos pelo Feijão-Guandú. 
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Em nosso plano de trabalho, partimos do pressuposto de que a concepção de educação 

que o professor traz consigo exerce uma influência significativa no modo como ele o organiza o 

seu trabalho educativo. Desse modo, definimos como objetivo Identificar e analisar a concepção 

de educação que fundamenta a organização do trabalho educativo do professor da Educação 

Básica da Rede Pública de Ensino do Estado de Pernambuco e as suas implicações na formação 

do estudante. Os sujeitos da pesquisa consistiram dos professores que atuam na referida rede de 

ensino. A partir do marco teórico da pedagogia histórico-crítica, como referencial de análises, 

percebe-se que a tendência das práticas docentes é organizar o trabalho educativo e os processos 

de construção do conhecimento, orientadas pelas finalidades da educação que estes professores 

construíram na formação e na prática profissional.  

Palavras-chave: formação de professores; práxis educativa; trabalho educativo 

1. Introdução 

O nosso projeto de pesquisa insere-se no debate sobre os processos educativos 

desenvolvidos no espaço escolar, em todos os níveis de ensino. As vicissitudes desse processo, 

concernentes às suas práticas cuja finalidade é a formação dos sujeitos, na perspectiva da 

educação escolar, tem suscitado diversas linhas de investigação que tomam essas questões como 

objeto de estudo. Os avanços e os recuos nos processos formativos dos educandos têm suscitado 

a produção de pesquisas que, assentadas em diferentes concepções epistemológicas, apontam 

causas distintas que explicam esses processos. Seja em relação às dificuldades para objetivar as 

finalidades das práticas educativas, seja para explicar o sucesso obtido. Nesse sentido, a nossa 

pesquisa centra-se em alguns aspectos essenciais: na análise dos determinantes históricos, 

políticos, sociais e ideológicos sob os quais se desenvolvem esses processos; na práxis 

curricular que favorece a construção do conhecimento escolar. Esses aspectos, indissociáveis 

entre si, estruturam as práticas educativas desenvolvidas na escola, pelos sujeitos que 

materializam, através dessas práticas, os processos de formação dos educandos.  

Apesar da importância que deve ser atribuída a existência de outros conhecimentos, 

baseados nas experiências de vida e do valor das opiniões formuladas em torno das mais 

diferentes questões do cotidiano, certamente não são esses conhecimentos que justificam a 

existência de escolas - em nosso caso particular- orientadas para formação dos profissionais da 

educação. A razão de sua existência parece estar na exigência que se faz às novas gerações para 

se apropriarem dos conhecimentos elaborados e sistematizados. Como afirma Saviani (2005),  

[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização 

do saber sistematizado. [...] a escola diz respeito ao conhecimento 

elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber 
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sistematizado e não ao saber fragmentado: à cultura erudita e não 

à cultura popular. Em suma, a escola tem a ver com o problema 

da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber metódico, 

sistematizado (p. 14).  

É verdade que os problemas enfrentados pela escola e pela educação não dizem respeito 

exclusivamente à natureza do conteúdo socializado e à maneira como se faz. A presença, no 

espaço escolar, de conhecimentos mais diretamente relacionados à existência imediata dos 

indivíduos não invalida a necessidade da escola existir e nem “põe em xeque‟ o fato da escola 

lidar com o conhecimento elaborado e sistematizado. A presença daquele conhecimento se faz 

na escola com os sujeitos que a fazem existir. Entretanto, na perspectiva da organização do 

trabalho pedagógico esse conhecimento assume posição de assessoramento, de subsídio e 

mesmo de socializador dos sujeitos educandos. O que é essencial para responder a 

especificidade da escola, como assinalado, é a transmissão/re-elaboração/apropriação do 

conhecimento objetivo, cuja finalidade reside em contribuir, decisivamente, para o processo de 

humanização do sujeito.  

2. Materiais e Métodos  

Com relação aos elementos procedimentais de pesquisa, definimos como campo a Rede Pública 

Estadual de Ensino do Estado de Pernambuco. Os sujeitos da pesquisa constituíram-se dos 

professors de geografia que atuam na rede. No que tange ao processo de coleta de informações 

esta ocorrreu a partir da elaboração e aplicação de um guia de observação das práticas 

educativas concernentes à organização do trabalho educativo na escola e aplicação de uma 

entrevista semi-estruturada com dois professors da rede. As observações foram registradas em 

diário de campo e as entrevistasapós aplicadas foram agrupadas, e compuseram o que 

denominamos de unidades de registro, onde foram sendo organizadas, de modo que as repostas 

de cada professor, sobre cada pergunta, constituissem os blocos, para que desse modo, pudesse 

ser feita as análises. 

3. Resultado e discussão 

3.1. Entrevista 

Para conhecer e compreender a profissional que se observaria como também vislumbrar o 

mundo da docência, foram realizadas entrevistas com a professora. Ela relatou que faz 30 anos 

que está na área de ensino, sendo 15 dedicados a escola em questão. Sua formação é em 

licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Pretende entrar com a 

aposentadoria em 2016 e em certo tom informal disse que guardou a vaga de professor de 
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geografia para mim.Na escola em foco, possui carga horária 140 horas mensais, atuando como 

professora de geografia apenas, sua área de formação. Porém afirma que já substituiu outros 

professores de áreas diferentes, como história, sociologia, filosofia e até matemática. Deixa 

claro que adora o que faz, mas está cansada e na hora de se aposentar. Destaca que sua relação 

com os alunos sempre foi tranquila, sendo raras as ocasiões em que teve de utilizar outros 

métodos para lidar com a indisciplina ou conflitos entre os alunos, como expulsar da sala, 

acionar a direção ou chamar os pais. Afirma que o professor deve impor sua autoridade em sala 

e que não pode enviar os alunos várias vezes para a direção, sob pena de não ser mais 

respeitado, tornando a convivência com os discentes conflituosos, refletindo assim no 

desempenho do aprendizado destes. Ressalta que o professor deve ser o adulto e que os alunos 

são imaturos, pois estão em processo de formação, devendo haver sempre diálogo, mas com o 

rigor que deve haver em um ambiente de estudo. 

3.2. Observação. 

Nos momentos em que fui à sala de aula para realizar as observações fui bem recebido pelos 

alunos, onde conversamos bastante sobre a educação em si e sobre as aulas de geografia. A 

professora aproveitou o momento para criar uma discussão, fazendo diversas perguntas aos 

alunos em tom de “informalidade” sobre o que achava da Escola Souza Brandão; sobre a 

situação atual da educação brasileira e o iminente “perigo” de greve (no período de observação 

havia a discussão da categoria entra em greve); se gostavam das aulas de geografia e o que 

achavam do modo como a professora ministrava suas aulas. 

De forma bastante animada responderam que a escola que frequentavam é bastante respeitada 

pela comunidade como um todo. Fizeram diversas criticas a educação brasileira e a sua 

organização, percebia-se a sinceridade e a sede de participar, de opinar e principalmente de 

aprender, mas quando questionados pela professora, que acompanhava tudo pessoalmente, se 

em alguns momentos eles deixavam a desejar no quesito disciplina e comprometimento, 

confessaram que às vezes passavam dos limites e que acabavam não dando o devido respeito ao 

professor, mas fizeram ressalvas afirmando que a maioria dos professores ministrava suas aulas 

de forma muito “seca e mecânica”, deixando-os entediados e sem entender por que aprendiam 

aquilo. Mais tarde a professora contou que há um problema no corpo docente no que diz 

respeito ao comprometimento com uma mudança metodológica nas aulas, pois a escola dispõe 

de computadores e data-shows suficientes para todos, mas que havia uma falta de 

comprometimento e certa “preguiça” por parte de seus colegas em mudar um pouco a forma 

como ministravam suas aulas. 

4. Conclusões 
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 Para o entendimento do complexo da educação e, em seu bojo, o trabalho educativo 

desenvolvido no espaço escolar, em todos os níveis de ensino, nas atuais circunstâncias, nos 

remete à compreensão do capitalismo como parcialidade em relação ao processo histórico que 

preside a existência humana. Essa afirmativa tem o sentido de que o homem conheceu outros 

modos, outras formações sócio-econômicas, através das quais pôde organizar a produção e a 

reprodução de sua existência. Os processos organizativos através dos quais os homens fazem a 

sua historia, permitem que o homem, no escopo da produção, faça emergi-la em sua totalidade, 

fazendo alcançar a sua dupla dimensão de riqueza material e espiritual. Já demonstramos que ao 

produzir os bens materiais, em seu entorno, cria-se e estabelece-se um conjunto de relações que 

vão produzir manifestações no plano da cultura, das relações sociais, da política, das artes dos 

valores, etc. Enfim, cria-se o objeto do qual se constitui a educação. 

  Como ocorre esse processo nos limites e na especificidade dos processos educativos? 

Segundo Duarte (1996), a educação escolar cumpriria o papel de formação humana, à medida 

que propiciasse, através do trabalho educativo, a transição entre a vida cotidiana e as esferas 

não-cotidianas da reprodução social. Esse trabalho educativo (SAVIANI, 2005) produziria no 

indivíduo singular, a humanidade. O que equivale afirmar que a formação, no âmbito da 

educação escolar, ocorre quando “cada indivíduo singular se apropria da humanidade produzida 

histórica e coletivamente, quando este se apropria dos elementos culturais necessários à sua 

formação como ser humano” (DUARTE, 2005). Se a especificidade da formação, no âmbito da 

educação escolar, é o trabalho com o conhecimento, trata-se de articular as finalidades dessa 

formação com um conteúdo que lhe corresponda. Saviani (2005) afirma que “a escola existe 

para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 

(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (p. 15).A formação humana, 

que se coloca na perspectiva teórico-metodológica, desenvolvida por nós, tem o caráter de 

formação integral, destinada à construção do sujeito omnilateral. Tomado em sua unidade entre 

ser e consciência, objetividade e subjetividade, o ser social reivindica uma formação que o 

considere em sua dupla dimensão de universalidade ontológica e parcialidade histórico-

antropológica. 
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RESUMO 

O presente trabalho expõe a sexualidade da pessoa idosa hipertensa e as relações com os 

anti- hipertensivos na prática sexual dos mesmos. Todavia a sexualidade aqui descrita não se 

ancora somente no conceito de coito ou genitálias mais se aprofunda em um pensamento 

filosófico e histórico de um pensador do século XVIII Foucault o qual nos ilumina o 

entendimento acerca de tabus e estereótipos criados pela sociedade com relação às pessoas 

idosas. Os objetivos gerais e específicos estão dispostos a seguir: Investigar os comportamentos 

e conhecimentos sobre sexualidade entre Idosos hipertensos que frequentam o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos do Município de Belo Jardim e sua 

correlação com fármacos anti-hipertensivos utilizados conhecer o perfil sociodemográficos dos 

idosos hipertensos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Idosos do Município de Belo Jardim, segundo sexo e estratificação etária. Os métodos utilizados 

na presente pesquisa se ancoraram em um grupo focal e em oficinas de arte e educação. Os 

indivíduos participantes da pesquisa são pessoas idosas do Centro de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos de Belo Jardim. O principal resultado aqui expresso se desenvolve 

sob a compreensão da sexualidade não somente ligada ao coito mais como uma prática de si 

inerente ao homem. Desta feita foi possível repensar tabus e estereótipos criados pela sociedade 

com relação à pessoa idosa. 

Palavras-chaves: anti-hipertensivo; pessoa idosa; sexualidade 
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1. Introdução 

O advento das doenças crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é revelada 

na velhice como produto das repercussões anatômicas e fisiológicas do processo de 

envelhecimento dentre outras causas.  As alterações vasculares verificadas em idosos estão 

envolvidas na origem desta patologia (ZAITUNE et al, 2006 ). Segundo Bechara (2004), a 

hipertensão é um fator que acondiciona negativamente a resposta sexual, sobretudo a feminina, 

durante a fase de excitação. Isto porque níveis elevados de pressão arterial não só danificam a 

parede interior do clitóris e da vagina, mas também interfere na liberação local de 

neurotransmissores que participam da fase de excitação do ato sexual, um passo chave no 

caminho para o orgasmo. A manifestação objetiva do problema é a dificuldade para obter uma 

lubrificação adequada que permita a penetração.  

A sexualidade precisa ser abordada como uma necessidade humana básica, digna de 

atenção no acolhimento de saúde; ponderando que a “sexualidade é inerente ao indivíduo, 

estando em qualquer momento da sua vida, no âmbito profissional, pessoal, estando ele doente 

ou são” (FERREIRA; FIGUEREDO, 1997). Ela está presente desde o início da vida e vai se 

alargando junto com o crescimento físico e emocional do ser humano. É um componente 

fundamental da personalidade que gera no indivíduo uma maneira particular e individual de ser, 

manifestar, comunicar, sentir, expressar e viver o amor. 

O estudo da sexualidade da pessoa idosa hipertensa deve ser de forma complexa e 

particular, para isto é indispensável uma conexão de conceitos e métodos dos saberes de várias 

áreas de conhecimentos, tais como: psicologia social, enfermagem e antropologia, através do 

conceito de cultura e dos estudos de gênero caracterizando assim esta pesquisa como 

interdisciplinar. 

2. Materiais e Métodos 

A metodologia aplicada a presente pesquisa foi um estudo de abordagem qualitativo e 

descritivo apresentando como objetivo primordial a descrição das características da vivência da 

sexualidade de um grupo de pessoas idosas hipertensas. A pesquisa se ancorou no pensamento 

de Foucault filósofo francês que trouxe aspectos históricos e filosóficos para a temática em 

questão. A pesquisa se concretizou no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para Idosos, situado no Bairro São Pedro da cidade de Belo Jardim, Pernambuco, Brasil. Os 

sujeitos da pesquisa foram oito pessoas idosas hipertensas. OS critérios para inclusão no grupo 

de pesquisa foram: frequentar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Idosos do Município de Belo Jardim, ter integridade mental e física, idade de 60 anos ou mais e 
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que revelarem livre adesão através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido 

3. Resultados e Discussão 

A temática em estudo supõe a primeira vista preconceitos e estereótipos por está 

diretamente ligada a prática sexual (coito), o que gera dificuldade em abordar o tema da 

sexualidade com entrevistados já idosos, que poderiam interpretar o assunto como falta de 

respeito e até se sentirem constrangidos. Para findar os riscos acima citados buscou-se refletir o 

tema sob uma visão mais ampla e aprofundada ao qual Michel Foucault traz com aspectos 

sociais e históricos a sexualidade sem está somente ligada ao coito mais sim as práticas de si do 

próprio homem. Durante muitos séculos nas civilizações antigas ligava-se o sexo as verdades 

produzidas pelo cristianismo. O exame de consciência e a confissão foram os meios de trazer a 

sexualidade ao centro de existência, para examinar, vigiar e confessar transformando-se assim 

em discurso. Foucault em seus estudos buscou fazer a história política das “verdades”. A 

produção de discursos de verdade resulta na formação de poderes específicos. Assim, sustenta 

que as "verdades" produzidas em relação a sexualidade tornou-se um problema no Ocidente, 

uma vez que levaram à repressão sexual. Assim sendo para Foucault o sexo é o elemento mais 

especulativo, mais ideal, e igualmente mais interior num dispositivo de sexualidade que o poder 

organiza em suas captações dos corpos, de sua materialidade, de suas forças, de suas energias, e 

de seus prazeres. 

4. Considerações Finais 

Espera-se com esta pesquisa conhecer aspectos da sexualidade e o perfil sócio 

epidemiológico e clínico de idosos portadores de hipertensão arterial, de ambos os sexos, que 

frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos do Município 

de Belo Jardim. Acredita-se que a mesma contribuirá para trabalhos de educação para a saúde 

com significado para as pesquisadoras e o ambiente acadêmico em diversos sentidos. O 

primeiro será o espaço promissor à edificação da interdisciplinaridade através da interação de 

conhecimento das diversas ciências, patrocinando a construção de um núcleo comum. Além 

disso, permitirá reorientar e retroalimentar as atuações de saúde e educação a idosos 

apresentando como embasamento os saberes a serem alcançados no próprio desenvolver da 

pesquisa. 
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RESUMO 

A diminuição do volume do solo ocasionada por compressão, causa rearranjamento 

mais denso das partículas e consequente redução da porosidade. Quando o solo apresenta tais 

características, dia que o mesmo encontra-se compactado. A compactação pode dificultar ou 

mesmo impedir o desenvolvimento das raízes e o movimento de água no perfil do solo. A 

compactação afeta as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, sendo uma das 

principais causas de degradação dos solos agrícolas no mundo. Os efeitos da compactação sobre 

as características e propriedades do solo evidenciam aumento na densidade, redução na 

porosidade total, bem como na infiltração e no armazenamento de água nele. Como objetivo 

desse trabalho é avaliar as gramíneas no processo de descompactação da camada subsuperficial 

do solo, produção de massa verde e relacionar com os tipos de adubação a serem utilizados. 

Visando a melhoria das propriedades físicas do solo. E identificar culturas que possam 

desenvolver sua biomassa aérea em solos com problemas de adensamento e que possa ser 

utilizada como adubação verde e, consequentemente, aumentar a quantidade de matéria 

orgânica no solo, sendo utilizada também como cobertura morta; 

mailto:sandro.augusto@vitoria.ifpe.edu.br
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Palavras chave: densidade do solo, tolerância a compactação, adubação orgânica. 

1. Introdução 

Os efeitos da compactação sobre as características e propriedades do solo evidenciam 

aumento na densidade, redução na porosidade total, bem como na infiltração e no 

armazenamento de água nele (Dias Junior & Pierce, 1996) e restrição ao fluxo de gases e 

aumento na resistência ao crescimento de raízes (Hamza & Anderson, 2005). Esses efeitos têm 

sua máxima expressão principalmente em períodos de déficit hídrico, ao passo que em períodos 

com normalidade da precipitação pluvial tais efeitos são, aparentemente, anulados (Mazurana, et 

al., 2013) 

Na cultura da batateira, em estudos realizados na Inglaterra, verificou-se que a 

compactação do solo atrasou a emergência, reduziu a taxa de expansão da área foliar, a 

interceptação de luz e o ciclo da cultura; esses fatores combinados prejudicaram o rendimento 

em tubérculos. Observando que a densidade de raízes e a profundidade máxima de enraizamento 

foram reduzidas, particularmente onde a compactação apresentava-se em camadas mais 

superficiais (Stalham et al., 2007). 

Mesmo considerando que para a maioria das culturas, o crescimento das raízes é 

drasticamente reduzido na presença de camadas compactadas, algumas diferenças entre as 

espécies são observadas. O efeito da compactação no desenvolvimento das raízes tem sido 

estudado por diversos autores. Moraes et al., (1995) estudaram os efeitos da compactação sobre 

algumas propriedades físicas do solo, observando a diminuição do desenvolvimento de raízes de 

plantas de soja com o aumento da densidade do solo.  

 Resultados semelhantes foram obtidos por Rosolem et al., (1994) constatando a redução 

da quantidade de matéria seca das raízes de soja com o aumento da resistência à penetração dos 

solos. Colodro et al., (1997), observaram um aumento da produção de matérias seca da raiz da 

Brachiaria decumbens com o aumento da densidade do solo de 0,90 a 1,25 Kg dm-3, e 

diminuição da produção quando a densidade aumentou de 1,25 para 1,60 Kg dm-3. 

Com base no enfoque exposto anteriormente, os objetivos deste estudo serão: foi avaliar 

as gramíneas no processo de descompactação da camada subsuperficial do solo em casa de 

vegetação; avaliar o potencial das gramíneas para produção de massa verde em solo compactado 

e; relacionar densidade do solo com biomassa aérea e diferentes tipos de adubação. 

2. Materiais e Métodos  
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O experimento está sendo conduzido em casa de vegetação da área de solos do IFPE 

campus Vitória de Santo Antão. O solo utilizado foi coletado no munícipio de Carpina Zona 

úmida costeira, localizado no Estado de Pernambuco. Sendo o solo coletado a uma 

profundidade de 0 – 30 cm, seco ao ar, onde o mesmo foi peneirado em peneira de 4 mm de 

malha, para com isso obter uma melhor homogeneização do solo, e retirada das amostras em 

campo para análises físicas e químicas do solo estudado, as análises foram de acordo com o 

recomendado pela EMBRAPA (1997).  

A unidade experimental foi constituída pela sobreposição de três anéis de PVC de 100 

mm de diâmetro, apresentado o anel superior com uma altura de 12 cm, onde será preenchido 

com solo até 10 cm; o anel intermediário com 5 cm de altura, preenchido com o solo 

compactado artificialmente; e o anel inferior com 10 cm de altura. Foram utilizados sacos 

plásticos, anéis de isopor, como balizadores, e fita adesiva para vedar o anel inferior, onde foi 

realizado um furo para a drenagem. Os anéis serão preenchidos com solo, mantendo-se nos 

anéis superiores e inferiores a densidade encontrada em campo e nos anéis intermediários serão 

preenchidos e compactados até as densidades: 0,20, 0,30 e 0,40 kg dm-3 acima da densidade do 

solo encontrada em campo.  

A compactação será realizada mediante golpes de um pistão com um carga de 6 Kg e 

uma altura variável de acordo com os teste de compactação que serão realizados para obter a 

densidade do solo desejada, que sofrerá influência do tipo de solo a ser trabalhado. Entre o 

pistão e o solo será utilizado um cilindro maciço de madeira de 4 cm de altura, para auxiliar na 

compressão do solo. 

Com a unidade experimental montada, será realizado o teste de capacidade de campo 

para as densidades estabelecidas, pesando-se cada coluna, e aplicando-se em seguida um 

volume de água até o início da drenagem; cessada a drenagem nas colunas, estas serão pesadas 

novamente, determinando-se, dessa forma, a quantidade de água disponível para cada coluna da 

unidade experimental a ser estudada. Com a obtenção desse dado, será realizado o controle da 

água de irrigação (será utilizado água destilada) que serão aplicados às colunas, sendo seu 

controle realizado de acordo com a capacidade de campo de colunas padrão, onde essas colunas 

serão pesadas diariamente, mantendo-se o teor de umidade entre 100 e 80% de sua Capacidade 

de campo. As leguminosas a serem estudadas serão feijão guandú (Cajanus cajan (L.) Millps) e 

Mucuna preta (Styzolobium atterrinum). uma cultura índice para fins de comparação a cultura 

do milho (Zea mays L.), a ser obtida no IPA vitória de Santo Antão. 

O delineamento experimental a ser adotado será o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial de 3 x 4 x 3 x 5, sendo três tipos de adubo, quatro níveis de compactação, três espécies 

(duas leguminosas e uma gramínea) e 5 repetições. Os adubos a serem utilizadas serão: o 
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primeiro de acordo com a análise de fertilidade do solo, o segundo vinhaça e o terceiro torta de 

filtro. Os quatro níveis de compactação 0,20, 0,30 e 0,40 kg dm-3 acima da densidade do campo 

e densidade normalmente encontrada no solo a campo. 

Nas sementes foi realizado testes de germinação, para se avaliar o vigor e qualidade das 

mesmas. O ensaio de compactação terá duração de 60 dias a partir da germinação das sementes 

plantadas diretamente nos potes. Após os quais, será realizada a colheita e avaliados os 

seguintes parâmetros: peso da matéria verde da biomassa aérea que será coletada a 2 cm acima 

do solo também será obtido o peso da matéria seca da biomassa aérea sendo colocado em estufa 

de ventilação forçada a ± 70ºC por 72 horas; analise do teor de nutrientes da parte aérea.  

Os resultados serão submetidos à análise de variância e comparação de médias através 

do teste de Tukey a 5%. 

3. Resultados e Discussão 

Nos primeiros meses de execução do projeto, quase que na totalidade da carga horária 

foi dedicada para uma extensa e elaborada revisão bibliográfica de assuntos relacionados ao 

tema proposto para a pesquisa. Dentre as obras consultadas pode-se destacar a que teve maior 

interesse e relevância no primeiro mês: ESTABILIDADE DOS AGREGADOS DO SOLO 

APÓS MANEJO DO SOLO COM ROTAÇÕES DE CULTURAS E ESCARIFICAÇÃO, 

(Juliano Carlos Calonego & Ciro Antonio Rosolem, 2007), Parte da Tese de Doutorado do 

primeiro autor apresentada à Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual 

Paulista – FCA/UNESP. 

Nos 2 meses seguintes, a leitura de artigos sobre o objeto do projeto continuou a 

consumir a maior parte da carga horária. Trabalhos publicados em congressos e reuniões 

científicas de solo foram lidos e supervisionados pelo Professor Orientador Sandro Augusto 

Bezerra. Pode-se destacar como materiais estudados, as referências bibliográficas: “Efeito da 

compactação do solo no desenvolvimento aéreo e radicular de cultivares de milho”.Trabalho de 

José Salvador Simoneti Foloni, Juliano Carlos Calonego e Sérgio Lázaro de Lima, Apresentado 

no XXIV Congresso Nacional de Milho e Sorgo. 

No período de 10 a 12 de Setembro de 2014 ocorreu o IX Congresso de Iniciação 

Científica do IFPE  em Caruaru / Organizado por PROPESQ-IFPE, o qual tive a oportunidade 

de participar na modalidade de ouvinte. Foi feita a lista de materiais que foram utilizados na 

construção e execução do projeto e enviado à coordenação de pesquisa do campus. Em conjunto 

com a revisão bibliográfica nos períodos seguintes, o Campus Vitória disponibilizou o espaço 

onde iniciamos nossas primeiras atividades, e assim foi feita a limpeza do local para que 

possamos iniciar os trabalhos. 
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Dando procedência a agenda do projeto, a nossa equipe de pesquisa foi até o município 

de Carpina, na zona úmida costeira de Pernambuco, para realizarmos nossa primeira coleta de 

solo, a qual foi feita na Estação Experimental de Cana- de –açúcar de Carpina (EECAC). O solo 

coletado foi levado ao IFPE Campus Vitória para área de produção, onde o mesmo foi seco ao 

sol e depois peneirado e armazenado no local, para a espera dos materiais que estavam em falta. 

Como podemos ver nas Figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Inicio do processo de peneiramento do solo. 

 

   

 

 

   Figura 2. Solo peneirado. 

 

 

 

 

Figura 3. Solo armazenado. 
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Após a coleta e peneiramento do solo, a equipe de pesquisa participou de um minicurso 

ministrado na EECACC (Estação Experimental de Cana-de-açúcar de Carpina), o qual teve 

duração de uma semana, onde realizamos analises de solos tanto das propriedades química e 

físicas.  

Nos meses que procederam as análises, o IFPE Campus Vitória disponibilizou os canos 

de pvc para que iniciássemos a montagem da unidade. Os canos foram serrados na serralharia 

do Campus de acordo com diâmetro proposto na metodologia. Após este procedimento 

realizamos a vedação dos anéis. 

6. Conclusão 

Apesar do empenho da equipe de pesquisa e do nosso Coordenador Sandro Augusto 

Bezerra e da Coordenação de Pesquisa do Campus Vitória, o projeto não pode apresentar 

resultados, pois os materiais chegaram com atraso e não foi possível realizar todas as atividades 

proposta pelo plano de trabalho. Desta maneira não foi possível apresentar resultados. 
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RESUMO 

As manifestações culturais e suas relações intrínsecas com os espaços onde elas 

ocorrem se constituem na temática principal dessa pesquisa. Nesse sentido, o objetivo desse 

trabalho é analisar as contribuições dos grupos de maracatus de Olinda para fortalecimento da 

identidade territorial local/regional, além de compreender como os espaços, locus, das 

apresentações e ensaios desses grupos, são apropriados e resignificados. Os procedimentos 

metodológicos envolvem o levantamento bibliográfico e documental; trabalhos de pesquisa 

direto no campo (observação e entrevistas semiestruturadas); análise e interpretação dos 

resultados fundamentada numa abordagem cultural da geografia. Essa pesquisa constatou que os 

grupos de maracatus de Olinda, ao se apropriarem de determinados espaços, contribuem para 

fortalecer uma identidade territorial local/regional que se difunde por todo Estado de 

Pernambuco, especialmente na Região Metropolitana do Recife a Zona da Mata. 

Palavras-chave: Maracatus; Identidade Territorial; Olinda – PE. 

1 Introdução 

Esta investigação visa discutir a importância histórica e cultural do maracatu na cidade 

de Olinda. A cidade de Olinda foi inscrita pela UNESCO, em dezembro 1982,  na lista do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, sendo declarada Patrimônico Histórico e Cultural da 

Humanidade, destacando-se pela preservação de sua história.   

A análise de práticas culturais representadas pelos grupos de maracatus em Olinda foi 

realizada em sua perspectiva geográfica, sendo fundamental a compreensão dos conceitos de 

território e identidade. O suporte teórico-metodológico dessa pesquisa apoia-se numa 

abordagem sociocultural da geografia, que enfatiza a importância dos significados, valores e 
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representações impregnados nos espaços ocupados pelos grupos estudados, buscando a 

compreensão da relação que há entre os integrantes dos respectivos grupos com o espaço 

utilizado para o desenvolvimento de suas atividades culturais, preocupando-se com a 

espacialização dos fenômenos sociais e colocando o homem no centro da análise geográfica, 

com suas crenças, valores, representações, significados, atitudes e comportamentos (CLAVAL, 

1997; 2002).  

Os grupos de maracatus representam a história da cultura do cotidiano que se reflete nas 

ruas e praças de várias cidades de Pernambuco, especialmente Olinda, que contribui para 

fortalecer e difundir a identidade territorial do pernambucano. 

Como foco desta pesquisa, foram selecionados dois grupos de maracatus da cidade 

(maracatu rural Piaba de Ouro e maracatu nação Leão Coroado) a fim de averiguar sua 

representatividade na identidade territorial local bem como a valorização e apropriação de seus 

principais espaços utilizados. 

2 Objetivos  

- Discutir a importância histórica e cultural dos maracatus para a cidade de Olinda; 

- Identificar os principais espaços de apresentações e ensaios dos maracatus da cidade 

de Olinda e compreender como esses espaços se tornam territórios simbólico-culturais 

valorizados e apropriados por esses grupos; 

- Analisar como os grupos de maracatus de Olinda contribuem para criar e/ou fortalecer 

o sentimento de identidade territorial local/regional que se estende ao Estado de Pernambuco. 

3 Metodologia do Trabalho  

Como suporte teórico-metodológico para esta pesquisa, foram adotados os conceitos de 

território e territorialidade, a relação homem/meio e a questão de identidade fundamentada nas 

bases da geografia cultural de Bonnemaison (2002) e Haesbaert (1999) e ainda o levantamento 

documental e bibliográfico acerca dos grupos de maracatus estudados. Este levantamento 

teórico visa conhecer as diferentes concepções científicas sobre os conceitos utilizados na 

investigação bem como a história dos grupos em questão. 

Foram previamente selecionados dois grupos de maracatus do município de Olinda para 

servirem como foco desta pesquisa, sendo promovidas, ainda, em todo o período de execução 

deste trabalho de pesquisa, visitas às sedes desses grupos e dos lugares que eles se apresentam, 

para através da observação direta, esclarecer dúvidas que surgiram com o levantamento 

bibliográfico e documental, registrando em fotos, gravações e anotações às observações feitas. 

A observação direta é parte da pesquisa qualitativa que privilegia técnicas que se moldam de 

acordo com as necessidades da investigação (CHIZZOTTI, 2010). Em conjunto com entrevista 
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pré-estruturadas realizadas com participantes dos grupos pesquisados, as idas a campo têm 

como objetivo a coleta in loco de informações necessárias aos resultados esperados do trabalho. 

4 Resultados e discussão 

Na pesquisa bibliográfica realizada ao início do trabalho, buscou-se encontrar a 

interseção entre os conceitos geográficos de identidade e território e os símbolos e significados 

das manifestações culturais representadas pelos maracatus, para assim poder relacionar o seu 

significado e importância intrínseca para a construção da identidade cultural da cidade de 

Olinda. 

O conceito de identidade está intrinsecamente associado aos de território e 

territorialidade, uma vez que esses dois últimos constituem-se, além da dimensão material, de 

uma dimensão simbólica, subjetiva, que perpassa as relações construídas e contidas nesse 

espaço. Para tal, apoia-se na preposição de Haesbaert (1999, p. 172) de que “toda identidade 

territorial é uma identidade social definida fundamentalmente através do território”, assinalando 

assim a estreita relação entre identidade e território. 

Neste sentido, evidenciamos a relação da formação identitária dos grupos culturais de 

Maracatus no Brasil e sua “herança” trazida da África. Em seus estudos sobre o tema, Guerra 

Peixe (1956) inicia o histórico de tais grupos destacando que os africanos trazidos para o Brasil 

como escravos continuaram aqui com seus costumes, suas danças, cantorias e religiões. 

 O primeiro momento desta pesquisa foi realizado junto ao grupo de maracatu 

nação Leão Coroado, ficando para o segundo momento o grupo de maracatu rural Piaba de 

Ouro.  

Um dos pontos mais marcantes para os grupos de maracatu de baque virado no carnaval 

é a noite dos tambores silenciosos realizados em frente às igrejas do Rosário dos Homens Pretos 

de Olinda e Recife, justificadas pela sua importância histórica no surgimento dos grupos de 

maracatu. 

O grupo de maracatu nação Leão Coroado foi fundado no Recife em 1863. Seu mestre e 

dirigente foi, por cerca de cinquenta anos, o sacerdote Luiz de França dos Santos que, ciente da 

velhice e doença, incentivou a constituição de nova direção para o maracatu. Após consultas aos 

orixás e reuniões, o maracatu foi transferido para o bairro de Águas Compridas em Olinda sob a 

liderança do mestre Afonso Aguiar no ano de 1996.  

Em 2005, o Leão Coroado foi reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, 

recebeu o prêmio de Cultura Viva em 2006 do Ministério da Cultura e se tornou um dos grupos 

da cultura popular tradicional que mais viaja pelo mundo, representando a cultura afro-

brasileira.  
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Os ensaios do grupo são realizados na sede nos meses que antecedem o carnaval. As 

apresentações do período carnavalesco ocorrem em locais de relativa importância religiosa e 

turística das cidades de Olinda e Recife e eventualmente em outras cidades da região 

metropolitana. O roteiro das apresentações se dá através de convites dos órgãos públicos ou 

mesmo de instituições privadas, porém a definição ou aceitação para tais convites parte do líder 

do grupo, que, por algumas vezes, recusa determinados convites por motivos religiosos. 

Já o grupo de maracatu rural Piaba de Ouro foi fundado na cidade de Olinda, em 1977, 

por Manuel Salustiano Soares. O motivo que levou Salustiano a fundar o maracatu, foi a 

necessidade de reviver suas experiências obtidas nos festejos, brincadeiras e folguedos 

tradicionais da cidade de Aliança, sua cidade natal, e de toda região da Zona da Mata Norte. 

Como foi citado anteriormente, estes folguedos eram presentes na cultura da zona da mata norte, 

e não estavam presentes na tradição cultural da Região Metropolitana do Recife, com isso, a 

única maneira encontrada por Salustiano, para praticar e vivenciar, efetivamente, o maracatu 

rural, além de outras manifestações, foi a fundação do maracatu Piaba de Ouro. Com a morte de 

seu fundador no ano de 2008, o grupo passa a ser presidido por seus filhos.   

As apresentações são realizadas em Olinda e Recife a partir do domingo de carnaval e 

eventualmente em algumas cidades do interior. O local mais importante para o grupo é a Casa 

da Rabeca, fundada em 2002 por mestre Salustiano, também no bairro Cidade Tabajara. O 

espaço é utilizado para o encontro dos grupos de maracatu rural e de cavalo marinho, além de 

apresentações de forró e outras manifestações culturais. 

5 Conclusão 

Por meio dos dados coletados nos grupos pesquisados, buscou-se atingir os objetivos 

desse trabalho, mostrando que os grupos de maracatus de Olinda, ao realizarem suas práticas 

socioculturais e se apropriarem de determinados espaços, contribuem para fortalecer uma 

identidade territorial local/regional que se difunde por todo o Estado de Pernambuco, 

especialmente na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte. 

Os grupos de maracatu se afirmam como importantes manifestações da cultura da 

cidade de Olinda, uma vez que estão presentes em seus locais de maior significado, seja 

religioso ou histórico, como podemos observar nos dois grupos pesquisados, com suas 

apresentações que contribuem como atrativo para o movimento turístico, associados às belezas 

naturais da cidade. Pode-se observar que as motivações encontradas por estes grupos, para se 

apresentarem nesses locais de grande importância histórica e cultural, variam entre 

compromissos religiosos e contratos firmados com instituições públicas. 

Esses espaços são utilizados desde a formação e desenvolvimento de tais grupos, por 

serem de grande valor histórico e religioso, como se pode observar na relação do grupo de 
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maracatu Leão Coroado com a noite dos tambores silenciosos e do grupo de maracatu Piaba de 

Ouro com a Casa da Rabeca.  

Integrando o calendário cultural da cidade, participando de manifestações como o 

carnaval, os grupos de maracatu se tornam presentes na rotina dos espaços e das pessoas, não só 

através de suas apresentações, mas com seus ensaios e festejos tradicionais, fortalecendo o 

sentimento de identidade territorial local/regional que abrange todo o Estado de Pernambuco. 

6 Agradecimentos 

Agradeço a Diretoria de Pesquisa do IFPE e a Pró-Reitoria de Pesquisa do IFPE pelo 

apoio e a concessão à bolsa de auxilio à pesquisa e ao meu orientador Wedmo Teixeira Rosa. 

7 Referências 

BONNEMAISON, Joel. Viagem em Torno do Território. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, 

Z. (Orgs.). Geografia cultural: um século (3). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11ª ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

CLAVAL, Paul. Campo e perspectivas da geografia cultural. In: CORRÊA, Roberto L., 

ROSENDAHL, Z. (Orgs.). Geografia cultural: um século (3). Rio de Janeiro. EdUERJ, 2002.  

________ As abordagens da geografia cultural.In: CASTRO, Iná E; GOMES, Paulo C. da C.; 

CORRÊA, Roberto L. (orgs.). Explorações geográficas: percurso do fim do século. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

GUERRA-PEIXE, César. Maracatus do Recife. São Paulo: Ricordi, 1956. 

HAESBAERT, Rogério. Identidades Territoriais. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, 

R. L. (Orgs.). Manifestações da Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 

Crescimento Econômico e Impactos Socioambientais: Um 

Estudo na Cidade de Goiana, Pernambuco 
Rodolfo Jorge Bezerra

1
, Anselmo César Vasconcelos Bezerra

2 

1Estudante do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental- IFPE, campus Recife; email: rodolfojb@hotmail.com; 
2Docente/pesquisador do Departamento Acadêmico de Ambiente, Saúde e Segurança – IFPE, campus Recife; email: 

anselmo@recife.ifpe.edu.br 

RESUMO 

A partir de 2006, a Região Metropolitana do Recife voltou a ser foco do 

desenvolvimento industrial no Estado de Pernambuco com o Polo de Suape atraindo inúmeras 

empresas. Depois de 2010, houve uma descentralização dessa distribuição industrial, com 

municípios da RMR na área norte recebendo uma gama de investimentos, além de Goiana, 
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município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, aonde chegou o polo farmacoquímico, o 

polo vidreiro, além do polo automotivo, liderado pela montadora Jeep, injetando, juntos, 

investimentos na região próximos a R$ 10 bilhões. (FECOMÉRCIO, 2015). Diante desse alto 

grau de industrialização no município de Goiana se faz necessário a realização de uma 

caracterização para entender como os impactos oriundos dessa transformação irão modificar as 

condições socioambientais da população local. Para tanto, foi feito levantamento bibliográfico, 

entrevistas semi-estruturadas com atores-chave, aplicação de questionário com a população 

local e registro fotográfico a fim de esclarecer tal questionamento. Com os resultados obtidos 

durante a execução do projeto pode-se observar uma mudança significativa no que se refere a 

uma nova estruturação econômica da região, onde há o crescimento do setor industrial com 

vigor na região, surgindo assim uma necessidade de qualificar a população local para que sejam 

absorvidos pelas indústrias nesses novos postos de trabalho, além da urgência em melhorar e 

ampliar a prestação de serviços públicos como, saúde, segurança, saneamento básico, dentre 

outros, visto que já há uma precariedade nesses serviços e, devido à nova demanda 

populacional, tais serviços precisam ser melhorados para que não haja um colapso no 

município. 

Palavras–chave: crescimento; desenvolvimento; Goiana; RMR 

1. Introdução 

Localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, o município de Goiana tornou-se 

uma região de desenvolvimento do Estado com muitos empreendimentos estruturadores, como, 

por exemplo, os polos farmacoquímico, vidreiro e automotivo (FECOMÉRCIO, 2015) trazendo 

para a região inúmeras oportunidades para a população local. Porém é necessário entender que 

tais oportunidades não podem ser vistas apenas no aspecto econômico, com a contratação de 

moradores de Goiana, aumento do poder aquisitivo local, dentre outros. É importante salientar 

que também devem ser feito investimentos para toda a comunidade, como, por exemplo, na 

melhoria da prestação de serviços público, como saúde, educação, segurança e saneamento 

básico. Surge então a necessidade de entender e discutir acerca da relação crescimento x 

desenvolvimento.  

O economista americano Herman E. Daly (1996) trás no seu artigo “Sustainable 

growth? No, thank you” a discussão sobre a diferença entre crescer e desenvolver 

sustentavelmente. Ele aborda a questão de que para que haja “crescimento sustentável”, diante 

da visão econômica clássica, é necessário que os recursos naturais sejam utilizados 

infinitamente, porém sabemos que os recursos são finitos, impossibilitando que haja esse 

“crescimento sustentável”. Já o termo “desenvolvimento sustentável” é visto como o 

contraponto do crescimento, onde há uma melhoria qualitativa da base econômica, na prestação 
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de serviços públicos, no cumprimento dos direitos sociais, além do uso consciente dos recursos 

naturais, garantindo uma viabilidade ambiental para as futuras gerações. 

Esse crescimento industrial na região de Goiana pode não trazer benefícios em outros 

aspectos senão o econômico, acarretando no que o economista Clóvis Cavalcanti chama de 

“desenvolvimento excludente”. Esse “desenvolvimento excludente” acarreta em um desastre 

para a população local, onde sofre com os impactos negativos do crescimento da região. Todos 

os passivos acarretados por esse crescimento impactam a população, como por exemplo, o 

déficit na prestação de serviços públicos, a não inserção da população local nos postos de 

trabalho, o aumento da violência, onde podemos incluir o uso de entorpecentes e a exploração 

sexual, dentre tantos outros problemas sociais. 

Diante tais mudanças que vem ocorrendo no município de Goiana se faz necessária a 

realização de uma caracterização para entender como os impactos oriundos dessa transformação 

irão modificar as condições de vida da população local, diagnosticando os atuais processos 

produtivos na região, descrevendo a percepção da população local e identificando as 

interferências acarretadas por tal modificação. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

A metodologia do trabalho consiste principalmente na coleta de dados primários, 

através de entrevistas semi-estruturadas com atores-chave, aplicação de questionário fechado, de 

caráter amostral e aleatório e registro fotográfico, para, posteriormente, confrontar com os dados 

secundários a serem coletados. Por fim, tais dados serão analisados, tabulados e confeccionados 

mapas, tabelas e gráficos que demonstrem de forma clara os resultados obtidos. 

3. Resultados e Discussão 

Visando atender os objetivos propostos, a pesquisa iniciou-se com a coleta de dados 

secundários a fim de conhecer a formação da estrutura socioeconômica do município de Goiana, 

os atuais processos de industrialização da região e como eles vêm modificando a dinâmica do 

município e da sua população local. Segundo o censo demográfico de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Goiana possui uma área total de 

445.814 km², onde residem 75.664 habitantes, onde 76,7% dessa população mora na área 

urbana do município, ficando 23,3% da população habitando a zona rural. Mesmo com essa alta 

taxa de urbanização, Goiana ainda possui um forte poder econômico sustentado pela 

monocultura da cana-de-açúcar em boa parte da sua extensão territorial, gerando uma grande 

influência na região. Segundo dados da Produção Agrícola Municipal de Goiana (2009), 

realizado pelo IBGE, mais de 90% do valor financeiro de produção agrícola vem do cultivo da 

cana-de-açúcar. 
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A grande mudança desse cenário local ocorreu em 2009 com a implantação da Empresa 

Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). Juntamente com mais 10 (dez) outras 

empresas do setor de farmacêutica, o complexo de 25 hectares em um dos principais polos 

farmacoquímicos do Brasil (HEMOBRÁS, 2013). Outro grande empreendimento estruturado 

em Goiana é o polo vidreiro, liderado pelo Vivix Vidros Planos. Com investimentos girando em 

torno de R$ 1 bilhão, o complexo industrial conta com mais 6 empresas de beneficiamento, 

gerando cerca de 1.900 empregos (FECOMÉRCIO, 2015). Porém o maior empreendimento 

instalado na região do município de Goiana é o polo automotivo liderado pela Jeep, indústria do 

grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Junto com outras 16 (dezesseis) empresas, a Jeep 

comanda o maior polo de produção de automóveis da região Nordeste (CESAR, 2014; 

FECOMÉRCIO, 2015). Junto com esse crescimento industrial em Goiana, houve a necessidade 

de criar uma infraestrutura que dê suporte à chegada de uma nova população a esses polos, 

criando uma demanda ao município, principalmente se tratando de moradia. Visando saciar tal 

demanda, a chegada de grandes empreendimentos imobiliários é inevitável. (HEMOBRÁS, 

2013) O Northville Empreendimento é o principal empreendimento habitacional da região, 

situando-se ao norte da área urbana de Goiana, com capacidade para 20 mil pessoas numa área 

de aproximadamente 97 mil m².  

Após a identificação dos principais empreendimentos que aportaram no município de 

Goiana nos últimos anos, partiu-se para ouvir os atores locais para melhor entender como essa 

nova dinâmica vem impactando, tanto positivamente como negativamente, na região. Todos os 

entrevistados abordaram questões relevantes para o estudo, mostrando que a chegada desses 

empreendimentos trouxeram sim benefícios para o município e para uma parcela da população, 

porém devido a desaceleração da fase de obras, houve uma diminuição do contingente 

operariado que circulava pelo município, que aquecia o mercado local, principalmente o setor 

imobiliário, onde os funcionários preferem se deslocar para Recife ou para João Pessoa devido 

as melhores condições de vida, e alimentício, tal como restaurantes, bares, lanchonetes, dentre 

outros. Outros aspectos abordados durante as entrevistas corroboraram com os dados obtidos 

através de levantamento de dados secundários provenientes do banco de dados do IBGE, tal 

como a precariedade no sistema de distribuição de água em algumas regiões do município e a 

falta de um sistema municipal de coleta de esgoto, que não passa dos 55% nas áreas mais 

urbanizadas. Outro problema recorrente é a baixa prestação de serviço de saúde pública. Os 

entrevistados afirmam que há um descaso na saúde pública, sem investimentos maciços e quem 

paga por isso é a população, que, dependendo da situação, tem que se deslocar até a capital para 

conseguir algum tipo de atendimento mais especializado. Outro problema crescente é a 

violência na região devido ao aumento do poder aquisitivo de alguns moradores e do 
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aquecimento comercial, a prática da criminalidade vem se acentuando gradativamente e o 

contingente policial não supre a demanda da população. 

Seguindo a metodologia estabelecida, foi aplicado o questionário fechado de caráter 

quantitativo amostral aleatório. Foram feitos 50 questionários com homens e mulheres de 

diferentes faixas etárias, abordando questões sobre a percepção dos entrevistados em relação à 

chegada desses novos empreendimentos e a mudança que isso vem ocasionando no município. 

De modo generalista, com relação à chegada desses novos empreendimentos no município de 

Goiana, a maioria dos entrevistados considerou a mudança que vem ocorrendo como positiva, 

trazendo, benefícios para a região. Porém quando questionado se houve alguma mudança em 

relação à prestação de serviços públicos no município pós-chegada desses empreendimentos os 

resultados contradizem a expectativa inicial dos moradores, deixando claro que os benefícios 

acima citados são mais de caráter econômico e quase não houve benefícios em outros aspectos, 

como na prestação de serviços públicos. Desses entrevistados, 60% afirmaram que o único setor 

que foi beneficiado com essa mudança foi o setor comercial, embasando os dados que foram 

coletados com os atores-chave. Já em relação aos serviços que pioraram pós-chegada desses 

empreendimentos, podemos observar claramente que todos os serviços foram citados de forma 

expressiva: Mobilidade (35 votos), Segurança (34), Saúde (24), Saneamento (18), Educação 

(14), Comércio (10) e Nenhum (6), mostrando assim a fragilidade e precariedade da prestação 

desses serviços antes e pós-chegada dessas novas indústrias na região. Por fim, foi questionado 

qual o principal problema ambiental no município e 31 entrevistados afirmaram que a presença 

de resíduos sólidos nas vias é imensa e que em algumas áreas onde o caminhão de coleta de lixo 

não passa, os moradores terminam queimando o lixo ou colocando em áreas indevidas. 

4. Conclusões 

Com os resultados obtidos durante a execução do projeto pode-se observar uma 

mudança significativa no que se refere a uma nova estruturação econômica da região, onde o 

cultivo da cana de açúcar ainda se mantem forte, mesmo com a industrialização da região, 

porém há um agregado de outros setores produtivos, baseada na industrialização de produtos, 

tais como, medicamentos, vidros em geral e automóveis, além do crescimento significativo de 

empreendimentos imobiliários. 

Essa mudança irá afetar significativamente a população de Goiana, que viverá uma nova 

realidade, saindo do campo para a zona industrial, necessitando assim de uma capacitação 

específica para sua inserção no mercado de trabalho. Para tanto, é necessário que tanto o 

governo municipal quanto o estadual invistam na capacitação da população local para que a 

mesma seja absorvida por essa demanda de postos de trabalhos industrial que exigem maior 

especialização técnica e que tais investimentos em qualificação sejam para pessoas que já 
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estejam inseridas no mercado de trabalho e desejam uma recolocação profissional, como para os 

jovens, que estão iniciando suas atividades profissionais. 

Também é de suma importância que o município comece a se adequar as novas 

demandas na prestação de serviços públicos, principalmente aos serviços de saúde, segurança e 

saneamento. É primordial que haja ações urgentes nesses 3 setores, visto a carência da 

população e um aumento na demanda desses serviços, uma vez que a chegada de trabalhadores 

de outras regiões ainda se faz muito presente. 
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RESUMO 

As pesquisas com plantas medicinais vêm aumentando cada vez mais devido à sua grande 

diversidade, e capacidade de obter através dos produtos naturais compostos com elevada 

atividade antimicrobiana. Melastomataceae é uma família botânica promissora para estudos de 

investigação biológica e fitoquímica uma vez que possui elevado número de espécies, 

aproximadamente 5.000, distribuída em 180 gêneros e também poucos estudada do ponto de 

vista biológico e químico. Foram coletadas partes áreas de Clidemia debilis e que 

posteriormente foram secas, moídas e extraídas. Os extratos obtidos (hexanico,acetato de etila e 

metanolico) foram avaliados para se determinar as classes de compostos presentes nestes. Esta 

análise foi feita por cromatografia por camada delgada. Nesta análise foram utilizados como 

reveladores os reagentes Anisaldeído-ácido sulfúrico, Sulfato cérico, Cloreto férrico, 

Liebermann-Burchad, Dragendorff, Hidróxido de potássio e Cloreto de alumínio. O extrato 

hexanico apresentou as seguistes classes antraquinona, esteroide e triterpeno. Já o extrato 

acetato de etila apresentou esteroide, Flavonoide, tanino e triterpeno e o extrato metanólico, 

apresentou Flavonoide e tanino. A espécie vegetal Clidemia debilis apresentou cinco classes de 

metabólitos das dez pesquisadas. Todas estas com suas atividades biológicas conhecidas 

consideradas relevantes do ponto de vista cientifico. Logo é indispensável para esta espécie 

novos estudos que evidenciem seus efeitos farmacológicos e correlacionem com algum 

composto de uma destas classes. 

Palavras-chaves: Clidemia debilis, estudo químico, propriedades biológicas, Melastomataceae, 

1. Introdução 

Melastomataceae é uma família botânica promissora para estudos de investigação 

biológica e fitoquímica uma vez que possui elevado número de espécies, aproximadamente 

5.000, distribuída em 180 gêneros e também poucos trabalhos encontrados. As espécies já 

estudadas não configuram 1 % do número de espécies totais da família. Outro fator relevante a 

esta família é a característica peculiar de tendência ao endemismo e a consequente biossíntese 

única presente nestas espécies e isto para a Química de Produtos Naturais (QPN) se configura 

como amplo campo de pesquisa para a descoberta de novas moléculas (GOLDENBERG, 2000; 

LEITE, 2009). 
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2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

2.1 Material vegetal 

Foi coletada nos municípios de Maceió e Satuba as partes aéreas da espécie de Clidemia 

debilis (431 g), e posteriormente identificada pelo botânico MSc. Earl Celestino de Oliveira 

Chagas do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-AL). Por último foi 

preparada uma exsicata da espécie coletada que foi depositada no herbário do Instituto de Meio 

Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-MAC). 

2.2 Obtenção dos extratos 

 As partes aéreas da espécie coletada foram secas por 4 dias. As mesmas foram moídas em 

moinho de facas e extraídas por maceração. Os solventes utilizados foram hexano, acetato de 

etila (AcOEt) e metanol (MeOH). 

2.3 Perfil fitoquímico 

A análise do perfil fitoquímico foi feita por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

segundo WAGNER e BLADT (2001) e WAKSMUNDZKA-HAJNOS et al., (2008), os extratos 

foram testados na concentração 5mg/mL, como fase fixa se utilizaram placas com sílica gel F254 

e como fase móvel o sistema de solventes Hexano, Acetato de etila e Metanol. Nesta análise 

foram utilizados como reveladores os reagentes Anisaldeído-ácido sulfúrico, Sulfato cérico, 

Cloreto férrico, Liebermann-Burchad, Dragendorff, Hidróxido de potássio e Cloreto de 

alumínio. 

3. Atividade antimicrobiana 

3.1 Microrganismos 

As linhagens de bactérias e fungos leveduriformes utilizados foram obtidas a partir da 

Coleção de Microrganismos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPEDA). Para este 

ensaio foram utilizadas quatro bactérias gram-positivas: Saphylococcus aureus (01), 

Micrococcus luteus (06), Bacillus subtilis (16) e Enterococcus faecalis (138); três bactérias 

gram-negativas: Escherichia coli (224), Serratia marcescens (398) e Pseudomonas aeruginosa 

(39); uma álcool-ácido-resistente: Mycobacterium smegmatis (71) e a levedura Candida 

albicans (1007). 

3.2 Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Microbicida Mínima (CMM) 

A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Microbicida 

Mínima foi realizada pela metodologia da microdiluição em caldo segundo o NCCLS (2002; 

2003). Estas medidas foram determinadas utilizando placas com 96 poços estéreis, próprias para 

microdiluição.  

4. Resultados e Discussão 
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4.1 Rendimentos dos extratos 

 Partindo de 150g de planta para cada solvente, o extrato Metanolico 8,8g (5,9 %) 

apresentou um rendimento superior comparado com os demais: Hexanico 1,8g (1,2 %) Acetato 

de etila 1,1g (0,7b%). 

4.2 Perfil fitoquímico 

As classes de compostos presentes nos extratos hexânico, acetato de etila e metanólico 

da espécie Clidemia debilis. Foram, antraquinona, esteroide e triterpeno para o extrato hexânico, 

esteroide, flavonoide, tanino e triterpeno para o acetato de etila, flavonoide e tanino para o 

metanólico. 

De acordo com os resultados apresentados pode se perceber que a espécie em estudo 

Clidemia debilis tem correspondência Biosintética com os demais gêneros de Melastomataceae 

visto que em outros trabalhos com esta família encontrou-se notadamente a presença de 

flavonoides, terpenos e taninos (ARAÚJO, 2011).  

A espécie em estudo foi submetida ao microdiluição em caldo para determinação da 

Concentração Mínima Inibitória (CMI) e Concentração Mínima Microbicida (CMM) em 

mg/mL, tiveram o seguinte resultados para os extratos Hexânico, Acetato de etila e metanólico 

com bactérias gram-positivas, S. aureus (01): 0,5/2, 0,03/0,25, 2/8, M. luteu (06): 0,05/0,5, 

0,25/0,5, 1/2, B. subtilis (16): 0,2/0,2, 0,5/2, 4/8, E. faecalis (138): 1/1, 0,25/0,5, 1/1, e gram-

negativas, P. aeruginosa (39): 2/4, 0,12/1, 2/2, S. marcescens (398) 2/2, 0,06/0,5, 4/8 

respectivamente.  

A analises dos dados aponta o acetato de etila como o melhor estrato, tendo em vista 

que, o mesmo inibiu com menor concentração a maioria dos micro organismo, o extrato Hexano 

inibiu a 06 e a 16 com concentração inferior ao Acetato de etila. 

Comparando-se os resultados com outros trabalhos desta família pode-se inferir que 

Clidemia deblis teve atividade superior comparado com os trabalhos de outras espécies com o 

CIM inferior a 1mg/mL paro os extratos de media polaridade  observou-se que as espécies 

utilizadas neste como M. Cabucu, M. stenotachya e M. rubiginosa apresentaram CIM com 

resultados superiores a 1 mg/mL frente às bactérias gram-positivas, gram-negativas e leveduras 

(QUEIROZ et al., 2011; RODRIGUEZ et al., 2008).  

Vale salientar que esse trabalho é pioneiro quando se trata do perfil fitoquímico e 

atividade antimicrobiana da Cilidemia debilis. 

5. Conclusões 

Na migro diluição em caldo o extrato em acetato de etila foi o que se destacou, e isto 

pode estar relacionado aos tipos de compostos presentes neste extrato, como os flavonoides já 

descritos em outras espécies da família Melastomataceae. Lembrando também que esta espécie 
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obtive resultado superior comparados a outras da mesma família já testadas, com concentrações 

obtidas de valores inferiores a 60µg/mL que é característico de produto purificado.   
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RESUMO 

Na busca de um melhor aproveitamento dos recursos energéticos, verifica-se a 

importância de conhecer os trocadores de calor existentes. Utilizados para inúmeras aplicações 

como: refrigeração industrial, sistemas de ar condicionado, processos químicos industriais e 

produção de energia em termoelétricas. Sua aplicação na indústria visa a troca de calor 

transferindo a energia na forma de condução e convecção entre dois fluidos que estão em 

diferentes temperaturas, evitando contato de um com o outro. O projeto tem a proposta de 

avaliar o rendimento térmico entre os diferentes tipos de trocadores de calor (tubo duplo, casca e 

tubo, de placas planas e serpentina) através de análise experimental com a bancada de 

trocadores de calor da TecQuiment, modelo TD360, localizada no laboratório de termofluidos 

do IFPE. Como uma das metas, este projeto visa compreender o funcionamento dos trocadores 

de calor, e os resultados numéricos e experimentais, serão comparados para validação do 

modelo computacional desenvolvido. Obtendo características de operação dos trocadores, pode-

se prever seu funcionamento em diferentes condições. Isto contribuindo como ferramenta de 

ensino para as áreas de Mecânica e Processos e Industriais. 

1. Introdução 

 Esta pesquisa foi desenvolvida a partir do envolvimento dos processos 

industriais, com a transferência e recuperação de calor e o uso dos recursos naturais na 

tecnologia, agregado ao fator economia, que interagem de forma evidente, pois um recurso 

adquire valor quando sua exploração é economicamente viável. A utilização efetiva do recurso 

natural, depende de análises políticas e econômicas que poderão ser revistas sempre que 

necessário, bem como impactos positivos e negativos. Assim, na definição de recurso natural, 

segundo BRAGA (2012), encontramos três tópicos relacionados: tecnologia, economia e meio 

ambiente.  

 A análise experimental se deu com o estudo de dois tipos de trocadores de calor, 

o de casco e tubos também chamado shell and tube, e o trocador de calor de tubos concêntricos. 

Ambos fazem parte do laboratório de termofluidos do departamento de mecânica do Instituto 

federal de Pernambuco.  

 Os trocadores de calor são fortemente utilizados em aplicações industriais e isso 

reflete na área comercial, daí a importância de sua análise energética. Os tipos de trocadores 

analisados nesta pesquisa shell and tube (casco e tubos) e o de tubos concêntricos (tubo duplo) 

têm características de contato indireto por transferência direta, ou seja, os fluidos permanecem 
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separados e o calor é transferido continuamente através de uma parede de forma anelar. Por 

entre as paredes percorrem os fluidos, não havendo mistura entre eles, ocorrendo em direção 

oposta ou paralela (fluxo ou contra fluxo) designando-se, também, recuperadores de calor.  

 O trocador de calor shell and tube, é composto por tubos e uma carcaça anelar 

que o envolve. Um dos fluidos percorrem por dentro dos tubos, e o outro passa no espaço entre 

a carcaça e os tubos. Dependendo do seu material pode ser resistente a substâncias corrosivas e 

a altas pressões e temperaturas. Já o trocador de calor de tubos concêntricos, consiste de dois 

tubos concêntricos, onde um dos fluidos percorre em direção paralela ou oposta, nos tubos 

interiores, enquanto o outro fluido percorre pela parte de fora do tubo, onde uma carcaça o 

envolve. 

 A análise energética destes trocadores, visa a possibilidade de otimizar alguns 

parâmetros, verificando sua influência na performance energética, com o objetivo de encontrar 

os valores mínimos de área de troca de calor, e, portanto, valores máximos de eficiência 

energética. A ideia é poder encontrar soluções de trocadores de calor mais compactos e 

eficientes, porém com custo energético menor. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Neste projeto utilizamos uma bancada de testes do tipo didática TD360. É, portanto, um 

módulo de serviço, que consiste em uma estrutura compacta com dois circuitos de fluido (água 

quente e água fria), além de instrumentos para realizar as medições de temperatura e vazão dos 

circuitos quente e frio. Esta bancada permite a colocação e adequação de diferentes tipos de 

trocador de calor, neste caso shell and tube (casco e tubos) e tubos concêntricos. A temperatura 

ambiente no laboratório sempre 24ºC. O Módulo de Serviço consiste numa estrutura de 

montagem em forma de bancada compacta conectada a uma alimentação elétrica, e outras duas 

de alimentação de água fria e a do dreno. A bancada possui dois circuitos, água fria e água 

quente, sensores de temperatura e válvulas para controle da vazão.  

Por outro lado, o circuito de água quente, possui um acumulador de água com um 

aquecedor elétrico integrado . A variação de temperatura é realizada através de um controlador 

ajustável. Este acumulador possui vários sensores de nível do tipo de boia, com indicadores 

digitais para mostrar o valor do nível de água, (cheio, metade e vazio). O acionamento deste 

sistema de água quente inicia com um botão para o preenchimento de água do acumulador, na 

parte frontal do painel que também aciona uma válvula solenoide para o sistema do circuito de 

água fria. Uma bomba dentro do circuito de água quente recircula a água no acumulador, e por 

meio da válvula manual de controle de vazão, passa pelo trocador de calor e volta novamente ao 

acumulador de água quente. 
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3. Resultados e Discussão  

 Vejamos alguns gráficos e tabelas dos resultados mais diferenciados:  

 

Analisando o grafico 1, as temperaturas de entrada de água quente Th1 e saída Th2, 

quase se igualaram na verificação final, quando a vazão de água quente estava em 4,50 l/m³ e a 

vazão de água fria fixada em 0,25 l/m³, vajamos os resultados na tabela 1. 

Para uma vazão de água fria de 0,25 l/m³ o valor da temperatura de saída de água fria 

aumentou de 31,1ºC numa vazão 0,00 l/m³ de água quente para 40,6ºC quando a vazão de água 

quente era 4,50 l/m³. a temperatura de água de entrada de água fria diminuiu de 31,3ºC para uma 

vazão 0,00 l/m³ de água quente para 27,9ºC a uma vazão de 4,50 l/m³. quando as vazões de água 

fria  e água quente  eram as mesmas (0,25 l/m³), ocorreram mudanças bruscas na 

temperatura.  

No Gráfico 2, a comparação das temperaturas de entrada e saída de água quente e fria, 

respectivamente, Th1/ Th2 /Th3/ Tc1 / Tc2/Tc3 quando a vazão de água fria fixada em 0,50 

l/min. trocador de calor de tubos concêntricos. 
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 Neste gráfico uma variação diferente em relação aos outros. A água quente 

pouco variou, mas a água fria variou bastante entre   1,75 l/min até 2,75 l/min, com 

isso Tc3 que é uma temperatura média teve um pico de 49,4ºC e terminou o 

experimento com 32ºC. 

4. Conclusões 

Concluímos até então este trabalho com as análises dos experimentos em laboratório. O 

trocador de calor shell and tube, obteve mais variações e os resultados das temperaturas no 

fluido quente em relação ao fluido frio com mais distâncias. Com temperaturas mais estáveis e 

sem muita alteração, o trocador de calor de tubos concêntricos tem a eficiência energética 

menor do que no trocador shell and tube, podendo este ser utilizado, como recuperador de calor 

do fluido frio.   
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RESUMO 

O projeto está voltado para a criação de uma ferramenta de educação para o ensino a distância 

utilizando a plataforma Android e o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, com o intuito de 

disponibilizar uma nova tecnologia para o ensino a distância do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Com o crescente uso das tecnologias móveis não apenas 

no Brasil, viu-se a oportunidade de levar conhecimento aos alunos do IFPE que cursam a 

modalidade à distância não apenas com o uso de computadores e notebooks, mas também com o 

uso de smartphones e outros tipos de tecnologias como, por exemplo, tablets. 

Palavras–chave: android; moodle; EaD; IFPE 

1. Introdução 

 Segundo Presidência da República: "caracteriza-se a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 

com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 

diversos." 

 No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), a 

educação a distância (EaD) utiliza como ambiente virtual de aprendizagem (AVA), o Modular 

Object Oriented Distance Learning (Moodle), sistema idealizado por Martin Dougiamas. O 

Moodle é um software de codificação aberta com licença GNU General Public License (GPL), 
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onde você pode modificar códigos anteriores desde que mantenha os direitos dos códigos 

anteriores e libere a sua codificação quando fizer alguma alteração. 

 Com uma nova modalidade de EaD, a chamada Mobile Learning (M-Learning), a ideia 

de utilizar dispositivos inteligentes para disseminação do aprendizado veio à tona. A M-

Learning utiliza a tecnologia móvel combinada com outra forma de tecnologia da informação, 

para tornar possível o aprendizado independente da hora e do local. A forma mais comum do 

uso da internet é por meio de cabos, entretanto o uso dessa tecnologia da informação não 

consegue alcançar regiões do interior do país. 

 A união do mobile e a EaD, tem como objetivo interiorizar e alcançar pessoas que não 

teriam como se locomover para os centros urbanos facilitando assim a aprendizagem. Visto que 

a telefonia móvel atinge o país em quase toda sua totalidade.  A criação de um aplicativo para 

a AVA Moodle é uma das formas para que a disseminação da educação alcance cidades das 

regiões onde o trânsito para uma cidade com maiores recursos é dificultado.  

 O uso do Moodle no navegador do celular é prejudicado, pois o usuário teria que ficar 

ajustando o site para o tamanho de sua tela e as funções que ele queira usar. O aplicativo desse 

ambiente de aprendizado iria ajudar os usuários que utilizam a plataforma Moodle além de criar 

uma outra forma de aprendizado para regiões remotas do Brasil. 

2. Materiais e Métodos 

 Inicialmente foi feita uma verificação bibliográfica sobre as técnicas e ferramentas 

existentes na área de educação voltada para a modalidade de educação a distância. Após feita a 

verificação, com um estudo mais aprofundado, o intuito foi compreender quais as principais 

ferramentas que auxiliam a EaD e quais são as principais técnicas utilizadas para atingir o 

objetivo. 

 A segunda etapa, foi conduzida com questionários e entrevistas aplicados com 

profissionais especializados da área de pedagogia da EaD, além dos pedagogos, professores e 

tutores da educação à distância do IFPE também participaram desse levantamento de dados. 

 A partir dos dados obtidos nos questionários e entrevistas, foi conduzido um 

planejamento para o projeto e uma análise e validação dos requisitos através de técnicas 

descritas pela Engenharia de Software. Elaboramos diagramas de caso de uso, diagramas de 

classe, diagramas de sequência e diagramas de atividades com o intuito de esclarecer e 

documentar a ferramenta proposta. Além das técnicas citadas, usamos também um sistema de 

gerência e configuração de software, para garantir a criação de protótipos testáveis antes de um 

produto final.  
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 Com a elaboração do projeto de software da ferramenta, a mesma será implementada 

por meios de linguagens de programação. Utilizamos a linguagem Java, por seu alto grau de 

facilidade de aprendizado, fácil manipulação além do fato que boa parte das instituições de 

ensino dos cursos de tecnologia da informação utilizarem ela, Java, como linguagem de base 

para os cursos. 

 Uma outra etapa ocorreu com o planejamento e aplicação de um teste experimental da 

ferramenta desenvolvida em um ambiente real. A ferramenta foi testada e avaliada desde 

quesitos técnicos como, por exemplo, desempenho, performance e facilidade de uso. 

 A partir dos resultados do teste experimental foram levantadas sugestões para fazer 

melhorias na ferramenta para que seja criada uma aplicação com mais funcionalidades para que 

seja possível disponibilizar ao IFPE uma ferramenta desenvolvida para a EaD que melhore o 

ensino dos alunos. 

3. Resultados e Discussão 

 Como resultado do trabalho foi alcançado uma compreensão melhor e mais específica 

das necessidades dos docentes para os cursos da EaD. Realiza-mos um estudo experimental que 

veio a comprovar a eficiência de ferramentas na área de ensino à distância. Criamos avanços 

tecnológicos relativos às ferramentas de ensino para a modalidade EaD no IFPE, para que seja 

disponibilizada uma ferramenta para a EaD do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco que possa vir a melhorar o ensino a distância. 

 Além disso foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades no aplicativo criado 

durante o projeto: 

 Login 

Retorno de notícias 

 Meus Cursos 

 Últimas Notícias 

 Procurar um usuário 

 Meus contatos 

 Excluir contato 

 Bloquear contato 

 Desbloquear contato 

 Adicionar contato 
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 Mensagens enviadas 

 Listar fóruns 

 Postar em um fórum 

4. Conclusões 

 Com tudo que já foi desenvolvido, consideramos satisfatório a quantidade de conteúdo 

já produzido. Algumas funcionalidades foram acrescentadas e correções de falhas que existiam 

foram feitas. Com o desenvolvimento dessa aplicação para o ensino a distância do IFPE, a 

inclusão digital para os alunos dessa modalidade será maior, proporcionando uma um acesso 

fácil e com baixo custo para todos os usuários da plataforma Moodle IFPE. 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, localizada em 

Caruaru, a partir da teoria da as representações sociais, elaborada por Serge Moscovici. Para 

isto, utilizamos relatos de funcionários da instituição e moradores do bairro do Vassoural, onde 

se localiza a Penitenciária em tela. Nosso recorte temporal refere-se as anos de 1996, quando a 

Pastoral Carcerária Ecumênica assume a gestão da unidade, na pessoa do médico Guilherme de 

Azevedo, até o ano de a os dias atuais. Assim, as entrevistas serão conduzidas no sentido de que 

os depoimentos abarquem esse período, no qual a PJPS ganhou destaque nacional por seu 

projeto de ressocialização. Tal como o projeto de pesquisa ao qual se liga, este plano dialoga 

com a atual historiografia brasileira sobre as prisões, e inova tanto em relação à documentação 

elencada (os relatos orais), a partir do momento em que privilegia não as fontes burocráticas, 

como tem sido feito por alguns historiadores, quanto pela análise que vai além de uma 

abordagem meramente administrativa da instituição. 

Palavras–chave: Prisões; representações; Caruaru. 

1. Introdução 

Este texto se propõe a analisar, a partir do conceito de representações sociais, os relatos 

de entrevistados envolvidos com o cotidiano da Penitenciária Juiz Plácido de Souza e de 

moradores vizinhos à unidade. Almejamos compreender o significado da PJPS na vida dos 

funcionários e dos moradores do bairro do Vassoural, em Caruaru, investigando quais são as 

opiniões e representações dessas pessoas acerca da unidade, como elas se sentem estando em 

constante contato com um presídio de médio porte. 

Optamos por esses grupos primeiramente por estarem diretamente relacionados à prisão, 

o que resulta em uma análise mais proveitosa acerca de suas representações sociais e depois 

pela oportunidade de verificar a importância da instituição para essas pessoas e verificar o 

impacto que essa mesma exerce. Na primeira fase do projeto de pesquisa, observa-se que esta 

unidade prisional recebeu um grande destaque da imprensa na década de 2000, em razão da 

implantação do Projeto de Ressocialização e Humanização do ambiente carcerário na PJPS 

mailto:gessika.dantas@hotmailcom
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idealizado pela Pastoral Carcerária e ampliado a partir do ano de 2002 quando uma ex agente 

penitenciária da unidade assumiu a sua direção. 

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

Os objetivos apresentados foram alcançados, primeiramente a partir de leituras 

bibliográficas pré-selecionadas pelo orientador, porém com a liberdade de buscar outros 

materiais. Além disso, de acordo com o tema do plano de trabalho, os dados foram coletados 

por meio de entrevistas semiestruturadas. Primeiramente, realizamos a leitura bibliográfica 

almejando à execução de discussões com o orientador e com os demais membros da equipe. 

Foram escolhidos textos sobre pesquisa histórica, historiografia sobre as prisões e teoria das 

representações sociais. Posteriormente, fizemos fichamentos e reuniões para debater o assunto 

com toda a equipe. Paralelamente, começamos a desenvolver o roteiro das entrevistas e, por fim, 

iniciamos a coleta de depoimentos. Os entrevistados foram selecionados de acordo com o 

objetivo de cada plano de trabalho (ressalte-se que alguns foram contatados logo no inicio da 

pesquisa e se dispuseram a colaborar).  Realizamos, assim, entrevistas semiestruturadas, à qual 

demos preferência por serem mais adaptáveis e fáceis de interagir com o entrevistado, tendo a 

liberdade de explorar melhor as informações.  

Realizados os primeiros contatos, combinamos locais e horários para a entrevista, à 

escolha do depoente. As entrevistas foram direcionadas pelo estudante, entretanto, sempre 

assistido pelo orientador. Disponibilizamos ao entrevistado um termo de autorização para que 

pudéssemos gravar as entrevistas e com isso facilitar a transcrição e revisão de dados. Para 

manter as identidades dos nossos entrevistados em sigilo, optamos por chamá-los de 

entrevistado um, entrevistado dois e três, além de dividi-los em três categorias, funcionários, 

moradores e  funcionários da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Também escolhemos 

analisar as entrevistas separadamente a fim de aproveitar todas as informações obtidas.  Nessa 

fase de análises que foram observadas e trabalhadas as falas dos depoentes para que se 

transformassem nos resultados. 

3. Resultados e Discussão 

 Foram entrevistados três gestores da unidade (o atual e os dois anteriores), duas 

moradoras do bairro do Vassoural, que residem próximo à PJPS, e duas servidoras lotadas na 

Escola Estadual Gregório Bezerra, que funciona nas dependências da Penitenciária (hoje é uma 

escola autônoma, mas por anos funcionou como anexo da Escola Nicanor de Souto Maior, 

situada no bairro Indianópolis).  

Percebemos que a penitenciária Juiz Plácido de Souza desperta inúmeras impressões e 

pontos de vistas, sejam elas boas ou más. Pesquisar um lugar tão “atípico” é bem complexo, 

pois de certa forma esses vários depoimentos e opiniões sempre refletem naquilo que nós 
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mesmos pensamos. Dado o exposto constatamos que esse lugar está constantemente a mercê de 

quem o dirige. 

Por um lado temos a figura de um “revolucionário” a pessoa que iniciou o Projeto de 

ressocialização no presídio. Que a partir de seu relato é visível que a relação de compreensão e 

respeito com aqueles que estão em condições desfavoráveis, é perceptível o sentimento de se 

sentir parte daquele lugar. No outro está o “chefe”, aquele que manda em tudo e quer sempre 

está certo, mandar em tudo e todos. Que encontra na forma de falar uma maneira de se 

aproximar. E que no fim das contas sempre leva o crédito de tudo. E por último o “humanitário 

que não deseja nenhuma fama” aquele que em toda sua fala enaltece seu trabalho, suas ações e 

seus projetos, mas em nenhum momento cita o projeto de ressocialização e sempre dá ênfase ao 

fato de que não almeja nenhum tipo de fama ou crédito. Não que exista um vilão ou um 

mocinho, longe disso, apenas representações, percepções e maneiras de disposições distintas.  

 Atinamos para um novo ponto de vista os funcionários da EJA que no geral possuem 

uma opinião bem semelhante da PJPS. Ambos mostram que a EJA enquanto anexo possuía uma 

estrutura mais precária e que a quantidade de alunos era consideravelmente pequena. Sendo 

assim, nesse momento depois da autonomia, por ser uma escola independente os funcionários 

tem mais liberdade para administrar e realizar os projetos. Atualmente, a estrutura física e os 

funcionários são bem melhores, no entanto devido a superlotação a demanda de alunos é tão 

grande que não é possível atender a todos. Sem dúvidas a questão mais interessante comum aos 

dois depoimentos, é a redução da pena para aqueles presos que trabalham e estudam. É muito 

comum que os presos procurem a EJA apenas por esse benefício, entretanto todos os 

funcionários fazem de tudo para conscientizar e acolher esse reeducando para que ele tenha 

interesse nos estudo e futuramente uma perspectiva de vida. 

Levando-se em conta o que foi observado, compreendemos que a penitenciária como 

espaço físico, não interfere na rotina dos moradores nem provoca muitos problemas, mas sim a 

ideia de morar aos redores de um presídio. Deduzimos que a sociedade em sua boa parte 

constrói suas opiniões de acordo com o que vê ou ler na mídia. O preconceito é naturalizado, ou 

seja, nem percebesse quando algo é preconceituoso ou não, apenas se convive. O presídio, ainda 

é visto por muitos, como um foco de coisas ruins que devem apodrecer sem nenhum tipo de 

clemência ou segunda chance. A descrença no ser humano é imensa, afirmar que uma pessoa 

quando entra sai pior, sem nem ao menos conhecê-la.  

4. Conclusões 

Por todos esses aspectos relatados, vimos que não se deve julgar a PJPS nem qualquer 

outra penitenciária, pelo simples fato que nunca se sabe o dia de amanhã. Todos nós estamos 

sujeitos a sair da legalidade ou perder a cabeça e provocar uma tragédia. Os funcionários 
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entrevistados concordam que é preciso ver a unidade de perto para enxergar que apesar de tudo, 

todos nós, presos ou não, temos humanidade, que todos merecem uma chance de retornarem a 

sociedade como pessoas dignas, e porque não? Segundo eles depois das prisões eles se sentem 

pessoas melhores. Viver nesse mundo prisional ou passar por ele modifica mentalmente os 

indivíduos.  
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Dentre as plantas produtoras de óleos essenciais existentes no Brasil, podem-se citar 

aquelas do gênero Croton. A utilização dos óleos essenciais está vinculada à sua composição, 

sendo importante a escolha da espécie com melhor quantidade do componente requerido, e, para 

isso, devem ser estudados os fatores que influenciam na marjoritariedade dos compostos e no 

rendimento do óleo, como os melhores época e horário do ano para a coleta, o tempo se 

secagem da biomassa, as práticas agrícolas necessárias, o melhor processamento do material. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a influência do horário de 

coleta no efeito antimicrobiano, no rendimento e no índice de refração do óleo essencial de 

Croton blanchetianus Baill, extraído de suas folhas através do processo de hidrodestilação. 

Os microrganismos testados foram Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli e Salmonella enterica. Os rendimentos dos óleos foram bastante variados, 

oscilando entre 0,85mL e 2,2mL nos diferentes horários de coleta e mostraram que o 

marmeleiro-preto produz mais óleo em torno das duas horas da tarde. Também se destacou a 

atividade antimicrobiana do teste de difusão em disco frente a S. aureus, com halos de inibição 

variando de 7mm a 15±6 mm, tendo melhores resultados o óleo obtido das extrações do horário 

das 17h. Também se observou que o óleo essencial da planta às 17h apresentou um maior índice 

de refração, o que pode ser atribuído à quantidade de fenilpropanóides na composição do óleo 

deste horário.  

Palavras–chave: óleo essencial, prinípio ativo, qualidade. 

1. Introdução 

Dentre as plantas produtoras de óleos essenciais existentes no Brasil, podem-se citar 

aquelas do gênero Croton. A espécie Croton sonderianus, de nome vulgar “marmeleiro” ou 

“marmeleiro-preto”, é utilizada na medicina popular para o tratamento de distúrbios 

gastrointestinais, reumatismo, hemorragia uterina, hemoptise e cefaleia. 

Além dos seus efeitos medicinais, constatou-se que Croton sonderianus apresenta 

propriedades antimicrobianas. Sabe-se que o extrato hexânico, frações ácidas e neutras dele e 

alguns de seus componentes químicos isolados (Stroptomycin sulfate, Amphotericin B e ent-

Beyer-15-en-18-oic acid (I)) obtidos através das raízes de Croton sonderianus coletadas em 

Sobral (CE) revelaram inibição do crescimento de bactérias e fungos. Nos resultados observa-se 

a inibição do crescimento das bactérias Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa e Mycobacterium smegmatis, e inibição do crescimento 

fungicida de Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, 

Polyporus sanguineus e Helminthosporium species (MCCHESNEY et al, 1991; DOURADO & 

SILVEIRA, 2005). Porém, a literatura não traz a constatação de efeitos inibitórios de tal óleo 

essencial para outras espécies de bactérias. 

A utilização dos óleos essenciais, seja na indústria farmacêutica, na alimentícia ou na 

cosmética, entre outras, está vinculada à sua composição, sendo deveras importante a escolha da 

espécie com melhor quantidade do componente requerido, e, para isso, devem ser estudados os 

fatores que influenciam na majoritariedade do composto e no rendimento do óleo, como a 
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melhor época do ano para a coleta, o melhor horário para coleta, o tempo se secagem da 

biomassa, as práticas agrícolas necessárias, o melhor processamento do material, etc. 

(CELIKTAS et al., 2007; MORAIS, 2009).  Tudo isso deve ser levado em consideração, já que 

é interesse do produtor aumentar a biomassa e o teor de princípios ativos do óleo. Em 

detrimento disso, diversos estudos mostram a influência do horário e da estação nas 

características químicas dos óleos essenciais das plantas (MORAIS, 2009; NAGAO et al., 

2011), bem como o tempo de secagem ao qual elas são submetidas (BARBOSA et al., 2006).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a influência do 

horário de coleta nas características químicas, no efeito antimicrobiano, no rendimento e no 

índice de refração do óleo essencial do marmeleiro-preto, extraído de suas folhas através do 

processo de hidrodestilação. 

2. Materiais e Métodos  

A coleta foi realizada no período de estiagem na cidade de Serra Talhada-PE, no dia 02 

de janeiro de 2015. Foram feitas as coletas, uma para cada horário previamente designado: 8, 

11, 14 e 17h. As plantas coletadas foram submetidas a quatro dias de secagem em temperatura 

ambiente, as folhas foram retiradas e armazenadas no refrigerador em porções de 150g até o 

momento da extração. Para cada horário de coleta, houve quatro amostras de 150 g submetidas à 

técnica de hidrodestilação por um tempo de 1h50min.. 

A planta da família Euphorbiaceae, de nome popular Marmeleiro preto, foi colhida no 

dia 02/01/2014, no município de Serra Talhada-PE e a identificação botânica foi realizada no 

Herbário Sérgio Tavares do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, pela Drª Angela Maria de Miranda Freitas. Foi catalogada com o nome 

de Croton blanchetianus Baill, com número de tombamento HST 21123.  

A atividade antibacteriana do óleo essencial frente a cepas padrões ATCC foi realizada 

utilizando metodologia preconizada pela NCCLS (1990). Esta técnica baseia-se na inibição do 

crescimento microbiano ao redor de um disco de papel de filtro, impregnado com uma droga, 

depositado sobre superfície do meio de cultura previamente inoculado com o microrganismo 

teste. Os microrganismos teste foram: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 3027), Staphylococcus 

aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 8739) e Salmonella enterica (CEFAR 5004). 

Para realizar-se o teste, foram testadas concentrações do óleo a 10%, 50%, 90% e óleo puro. 

Utilizaram-se como padrão os antibióticos penicilina e gentamicina. 

O índice de refração foi determinado utilizando um refratômetro modelo Baush Lomb., 

conforme a norma NBR 5785: Óleos Essenciais – determinação do índice de refração (ABNT, 

1985). 

3. Resultados e Discussão 

Os rendimentos dos óleos foram bastante variados, oscilando entre 0,85mL e 2,2mL nos 

diferentes horários de coleta e mostraram que o marmeleiro-preto produz mais óleo num dado 
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momento do dia, que seria em torno das duas horas da tarde. Tais rendimentos encontram-se 

dentro daqueles estipulados na literatura, que pode ser encontrado desde 0,05% a 3,15%, 

quando consideradas as várias partes da planta (ANGÉLICO et al., 2011). 

No horário das 17 h também se destacou a atividade antimicrobiana do teste de difusão 

em disco frente a S. aureus, com halos de inibição variando de 7mm a 15±6 mm. Na literatura, 

encontra-se inibição do crescimento das populações de tais bactérias somente quando utiliza-se 

do extrato hexânico da planta em questão (MCCHESNEY et al, 1991; DOURADO & 

SILVEIRA, 2005). 

Também se observou que o óleo essencial da planta às 17h apresentou um maior índice 

de refração, o que pode ser atribuído à quantidade de fenilpropanóides na composição do óleo 

deste horário. O índice de refração é dependente do conteúdo total de monoterpenos e seus 

derivados oxigenados (TEWARI & VIRMANI, 1987 apud ATTI-SANTOS et al., 2004). 

4. Conclusões 

Foi observado que o horário de coleta influencia diretamente no rendimento do óleo 

essencial da planta, revelando que o marmeleiro-preto produz mais óleo no horário de 14h do 

que nos demais horários considerados na pesquisa (8h, 11h e 17h), sendo os horários de 8h e 

17h aqueles que a planta produz menos óleo essencial. 

A atividade antimicrobiana do óleo essencial foi comprovada para a bactéria 

Staphylococcus aureus, sendo tal atividade mais significativa no óleo obtido através da planta 

colhida às 17h. Este também é o horário correspondente ao óleo de maior índice de refração, 

comprovando-se o diferencial desse horário de coleta, e presumindo-se uma diferente 

composição química qualitativa ou quantitativa para ele.  

Trabalhos desta natureza contribuem para a utilização das plantas medicinais em suas 

melhores condições de fornecimento de seus princípios ativos, o que potencializa sua 

exploração de forma ambientalmente racional. 
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RESUMO 

A chaminé solar, ou torre solar, é uma usina para geração de energia elétrica limpa que 

utiliza a luz solar e o vento para funcionar, recursos estes amplamente disponíveis na natureza. 

Sua estrutura é formada por um coletor solar transparente, uma chaminé (ou torre) e uma turbina 

eólica. O ar abaixo do coletor transparente é aquecido pela radiação solar e, como o ar quente é 

menos denso que o ar frio, ele percorre a inclinação do coletor e ascende pela chaminé vertical 

situada no centro da estrutura. A energia cinética da corrente ascendente de ar é transformada 

em energia elétrica pela turbina eólica posicionada na base da chaminé. À medida que o ar 

quente deixa a estrutura, mais ar frio é sugado para o interior pelas aberturas laterais do coletor, 

permitindo que a geração de energia continue. A conversão de energia continua durante a noite, 

quando o calor absorvido pelo solo é gradualmente liberado para o ar abaixo do coletor. O 

objetivo deste trabalho é desenvolver uma rede de sensores para protótipos em pequena escala 
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de chaminés solares acrescidas com compostagem orgânica visando-se coletar dados acerca das 

variáveis físicas envolvidas nos seus funcionamentos, tais como a temperatura e a velocidade do 

vento. Para se alcançar o objetivo, são desenvolvidos e calibrados sensores eletrônicos, em 

seguida são feitos testes sobre seus desempenhos. Os sensores são integrados à plataforma livre 

Arduino, a qual processa os dados das medições dos sensores e os exibe em tempo real na tela 

de um monitor.  

Palavras–chave: energia solar; rede de sensores; chaminé solar; monitoramento a distância; 

sensores de baixo custo 

1. Introdução 

 Nos últimos anos, o contínuo progresso tecnológico e a expansão da vida moderna têm 

causado o aumento do consumo de energia elétrica em metrópoles e grandes centros urbanos 

(Heylman, Kim e Wang, 2015). Em decorrência disso, denota-se uma busca crescente por fontes 

de geração de energia elétrica para suprir a demanda global. No entanto, muitas das fontes 

existentes emitem resíduos tóxicos e degradam irreversivelmente o meio ambiente, tornando a 

natureza estranha à vida humana. Por isso, faz-se necessário buscar por fontes de energia limpa, 

que conciliem o desenvolvimento humano com a preservação da natureza. Dentre as tecnologias 

para geração de energia elétrica limpa, destaca-se a Chaminé Solar: uma usina eólico-solar que 

utiliza correntes ascendentes de ar para funcionar. 

 Apesar de necessitar de um alto investimento inicial para sua construção, a Chaminé 

Solar possui uma fácil manutenção e não apresenta partes que possam vir a precisar de muitos 

reparos (Koonsrisuk, Lorente e Bejan, 2010). Contudo, a Chaminé Solar ainda é uma tecnologia 

recente e, portanto, susceptível a melhorias em seu funcionamento. Uma melhoria é mostrada 

pela Torre de Compostagem, a qual utiliza porções de compostagem orgânica colocadas abaixo 

do coletor para incrementar a temperatura do ar e, com isso, aumentar a velocidade do vento 

ascendente de forma a incrementar a energia elétrica convertida pela turbina eólica. Dessa 

forma, a Chaminé Solar e suas adaptações mostram-se como promissoras alternativas para a 

geração de energia elétrica limpa. 

Este trabalho tem como objetivo construir uma rede de sensores para o monitoramento 

de protótipos de Torres de Compostagem, construídos com e sem a inserção da compostagem 

orgânica, para obtenção e futura comparação de dados acerca de seus funcionamentos 

individuais, possibilitando, dessa forma, o estudo do efeito causado pela inclusão da 

compostagem para elevar a temperatura do ar abaixo do coletor. 

2. Materiais e Métodos 

A metodologia deste trabalho procura enfatizar continuamente a pesquisa da literatura 

específica e o aprendizado sobre a linguagem de programação C e a plataforma Arduino para, 

por meio disso, poder integrá-las a sensores eletrônicos na coleta de dados de protótipos de 

Torres de Compostagem. Isso traduz-se, na prática, em uma tradição investigativa acerca de 

quais grandezas físicas pretende-se aferir e quais sensores são necessários para tal fim, a partir 

disso, os sensores são desenvolvidos de modo que possam ser aplicados na estrutura dos 
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protótipos. Em seguida, o foco do trabalho é conduzido para o desenvolvimento de um 

programa computacional que será gravado e executado na plataforma livre Arduino, o mesmo 

também será utilizado para a operação e aquisição de dados dos sensores. Por fim, o sensor é 

testado, calibrado e comparado com outro sensor de precisão comprovada e, ao apresentar 

funcionalidade e prontidão nos testes, é classificado como pronto para ser utilizado nos 

protótipos. 

O procedimento de coleta de dados utilizado durante os testes de calibração dos 

sensores consistiu na medição periódica e, em seguida, no armazenamento das medições para 

um tratamento matemático. Os tratamentos matemáticos adotados foram a análise estatística de 

dados dispostos em tabelas buscando-se a mediana corrigida da medições e a interpolação de 

funções de uma e de várias variáveis segundo o método da interpolação de Gauss com sistema 

de equações e pivotamento parcial. 

3. Resultados e Discussão 

Logo a seguir são discutidos os resultados dos procedimentos adotados para atingir-se 

os objetivos da pesquisa desenvolvida. 

3.1 Desenvolvimento de um anemômetro ultrassônico 

Ao fim da calibração efetuada com os sensores e a estrutura construída, foram montados 

gráficos expressando a relação entre os valores aferidos pelo sensor e a velocidade do vento que 

passava pelo interior dos canos. O gráfico mostrado na Figura 1 expressa a velocidade calculada 

pelo sensor ultrassônico utilizando a mediana para analisar as medições. 

 
Figura 1. Gráfico comparando a medição de velocidade do sensor ultrassônico com a medição 

de um sensor de velocidade do vento de precisão Thermo Anemometer TAD-500. 

3.2 Desenvolvimento de uma anemômetro de fio quente 

 Pesquisou-se e desenvolveu-se uma outra alternativa para a medição da velocidade do 

vento. Foi necessário calibrar um termorresistor para medição de temperatura. Ao final do 
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processo de calibração do termistor para a medição de temperatura, as medições coletadas foram 

organizadas em uma curva de calibração, a qual pode ser examinada na Figura 2. 

 
Figura 2. Curva de calibração do termistor para medição de temperatura. 

Com esta calibração foi possível obter uma relação matemática entre a temperatura e a 

resistência elétrica do termistor, o que permitiu a utilização deste no anemômetro de fio quente. 

Em adição a isso, também obteve-se como resultado um sensor de temperatura de custo baixo e 

de boa precisão, com medições estáveis e erros relativos máximos de aproximadamente 7%. 

Através do processo de calibração dos termistores como um anemômetro, obteve-se um 

conjunto de curvas de calibração para temperaturas isoladas. O gráfico da velocidade em função 

da temperatura aferida pelo termistor e em função da tensão elétrica da sonda de medição, isto é, 

do segundo termistor, é apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3. Gráfico da velocidade aferida pelo sensor em função da temperatura e da 

tensão elétrica. 
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4. Conclusões 

 A partir dos estudos sobre sensores eletrônicos, foi possível iniciar o desenvolvimento 

de uma rede de sensores para dois protótipos de Torres de Compostagem. O primeiro sensor 

desenvolvido foi um anemômetro ultrassônico construído para a medição da velocidade do 

vento ascendente da chaminé dos protótipos. Como alternativa para a medição anemométrica, 

decidiu-se desenvolver um anemômetro de fio quente utilizando dois termistores e circuitos 

associados a eles. O desenvolvimento foi concluído e, durante a fase de calibração dos sensores, 

foram obtidos dois sensores. Um dos sensores tem como função a medição de temperatura, sua 

construção é fácil e de baixo custo. O sensor apresenta ainda fácil operação e boa precisão, esta 

foi constatada como igual a 7%. O segundo sensor desenvolvido foi um anemômetro de fio 

quente, o qual tem como função a medição da velocidade do vento; para sua construção foram 

utilizados componentes de baixo custo e de fácil obtenção, resultando em um sensor com erros 

relativos inferiores a 8.5%. Com esse sensores, foram construídos dois módulos de sensores 

integrados à plataforma Arduino, cada módulo contendo um sensor de velocidade do vento e 

dois sensores de temperatura. A utilização dos módulos foi como uma rede de sensores para os 

protótipos em pequena escala de Torres de Compostagem. 
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RESUMO 

O projeto está voltado para a criação de uma ferramenta de educação para o ensino a 

distância utilizando a plataforma Android e o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, com o 

intuito de disponibilizar uma nova tecnologia para o ensino a distância do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Com o crescente uso das tecnologias móveis 

não apenas no Brasil, viu-se a oportunidade de levar conhecimento aos alunos do IFPE que 

cursam a modalidade à distância não apenas com o uso de computadores e notebooks, mas 

também com o uso de smartphones e outros tipos de tecnologias como, por exemplo, tablets. 

Palavras–chave: android; moodle; EaD; 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 

aluno 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 web conferência, ou assíncrona, 

em tempo adiado, como fóruns, questionários, entre outros.[1] 

Segundo dados do MEC 20% dos novos estudantes dos cursos superiores do Brasil são 

de cursos a distância e esta modalidade tem crescido 50% a cada ano. Ainda segundo dados do 

MEC os cursos de educação a distância no país têm apresentado altíssimas taxas de 

crescimento, cerca de 50% ao ano enquanto que a educação presencial apresenta uma tendência 

de estabilização, crescendo apenas 3,5% ao ano.[3] Diante deste crescimento vários estudos e 

pesquisas têm sido feitos para melhorar a interação entre professor e estudante na educação a 

distância. Esse novo modelo de ensino deixa de ter a figura do professor de maneira centralizada 

e passa a ser um modelo onde o estudante busca o conhecimento através da colaboração do 

professor e com a ajuda das ferramentas de tecnologia.[2] 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), a 

educação a distância (EaD) utiliza como ambiente virtual de aprendizagem (AVA), o Modular 

Object Oriented Distance Learning (Moodle), sistema idealizado por Martin Dougiamas. O 

Moodle é um software de codificação aberta com licença GNU General Public License (GPL), 
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onde você pode modificar códigos anteriores desde que mantenha os direitos dos códigos 

anteriores e libere a sua codificação quando fizer alguma alteração. 

Com uma nova modalidade de EaD, a chamada Mobile Learning (M-Learning), a ideia 

de utilizar dispositivos inteligentes para disseminação do aprendizado veio à tona. A M-

Learning utiliza a tecnologia móvel combinada com outra forma de tecnologia da informação, 

para tornar possível o aprendizado independente da hora e do local. A forma mais comum do 

uso da internet é por meio de cabos, entretanto o uso dessa tecnologia da informação não 

consegue alcançar regiões do interior do país. 

A união do mobile e a EaD, tem como objetivo interiorizar e alcançar pessoas que não 

teriam como se locomover para os centros urbanos facilitando assim a aprendizagem. Visto que 

a telefonia móvel atinge o país em quase toda sua totalidade.  A criação de um aplicativo para 

a AVA Moodle é uma das formas para que a disseminação da educação alcance cidades das 

regiões onde o trânsito para uma cidade com maiores recursos é dificultado.  

O uso do Moodle no navegador do celular é prejudicado, pois o usuário teria que ficar 

ajustando o site para o tamanho de sua tela e as funções que ele queira usar. O aplicativo desse 

ambiente de aprendizado iria ajudar os usuários que utilizam a plataforma Moodle além de criar 

uma outra forma de aprendizado para regiões remotas do Brasil. 

2. Materiais e Métodos 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre técnicas e ferramentas 

existentes na área de acessibilidade para deficientes visuais na modalidade de educação a 

distância. O objetivo desse estudo foi compreender quais as principais ferramentas já existentes 

que auxiliam a EaD e quais as principais técnicas utilizadas para atingir esse objetivo. 

Em seguida, foram conduzidas aplicações de questionários e entrevistas com 

profissionais da área pedagógica com especialidade em EaD e com professores e tutores da EaD 

do IFPE.  A partir dos dados obtidos nos questionários e entrevistas, foi conduzido um 

planejamento de projeto e uma análise e validação de 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. Além das técnicas citadas, usamos também um sistema de gerência e configuração de 

software, para garantir a criação de protótipos testáveis antes de um produto final.  

Com a elaboração do projeto de software da ferramenta, a mesma será implementada 

por meios de linguagens de programação. Utilizamos a linguagem Java, por seu alto grau de 

facilidade de aprendizado, fácil manipulação além do fato que boa parte das instituições de 

ensino dos cursos de tecnologia da informação utilizarem ela, Java, como linguagem de base 

para os cursos. 
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Uma outra etapa ocorreu com o planejamento e aplicação de um teste experimental da 

ferramenta desenvolvida em um ambiente real. A ferramenta foi testada e avaliada desde 

quesitos técnicos como, por exemplo, desempenho, performance e facilidade de uso. 

A partir dos resultados do teste experimental foram levantadas sugestões para fazer 

melhorias na ferramenta para que seja criada uma aplicação com mais funcionalidades para que 

seja possível disponibilizar ao IFPE uma ferramenta desenvolvida para a EaD que melhore o 

ensino dos alunos. 

3. Resultados e Discussão 

Como resultado do trabalho foi alcançado uma compreensão melhor e mais específica 

das necessidades dos docentes para os cursos da EaD. Realizamos um estudo experimental que 

veio a comprovar a eficiência de ferramentas na área de ensino à distância. Criamos avanços 

tecnológicos relativos às ferramentas de ensino para a modalidade EaD no IFPE, para que seja 

disponibilizada uma ferramenta para a EaD do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco que possa vir a melhorar o ensino a distância. 

Além disso foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades no aplicativo criado durante o 

projeto: 

 Login 

 Retorno de notícias 

 Meus Cursos 

 Últimas Notícias 

 Procurar um usuário 

 Meus contatos 

 Excluir contato 

 Bloquear contato 

 Desbloquear contato 

 Adicionar contato 

 Mensagens enviadas 

 Listar fóruns 

 Postar em um fórum 

4. Conclusões 

A educação contemporânea não deve limitar-se a formar alunos para dominar 

determinados conteúdos, mas sim que saibam pensar, refletir, trabalhar e cooperar uns com os 

outros, propor soluções sobre problemas e questões atuais. Devem ser priorizados a formação de 

seres críticos e participativos, conscientes de seu papel nas mudanças sociais.[4] Diante dessas 
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demandas sociais, observa-se, no contexto educacional, um crescente interesse pela aplicação da 

metodologia de projetos. Essa metodologia surge como uma proposta de trabalho, centrada na 

construção do conhecimento pelo aluno, considerando as situações e problemas reais. 

A partir da análise desse projeto, foi possível constatar a importância dos benefícios 

tangíveis e intangíveis proporcionados pelo aplicativo desenvolvido em questão. O 

levantamento desses benefícios, expostos ao longo desse documento, foi vital para esclarecer a 

contribuição do projeto para o conhecimento científico, para a sociedade e para a formação dos 

alunos pesquisadores que participam do projeto.  

A pesquisa científica consiste em investigações, observações e experimentos. Ela tenta 

usar essas ferramentas para nos ajudar a entender o mundo que nos rodeia, satisfazer a 

curiosidade e também ajudar com invenções que nos trazem comodidade. Com base nisso, a 

pesquisa desenvolvida em questão coopera com o conhecimento científico no sentido de que 

esta é uma representação de avanços tecnológicos relativos às ferramentas de acessibilidade na 

modalidade EaD. Além disso, o projeto também representa uma evolução na questão social, 

visto que o mesmo busca disseminar o ensino para pessoas que apresentem alguma deficiência 

visual, utilizando-se de técnicas e ferramentas da educação à distância através de dispositivos 

móveis, no caso celulares, contribuindo, dessa forma, para o aprendizado de estudantes e para a 

interação na modalidade EaD. 

A pesquisa não só auxilia no campo científico e social como também coopera com a 

formação acadêmica dos envolvidos, pois o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais do 

profissional, que já não basta este ter conhecimentos teóricos e sim na realização de uma prática 

que busca a produção de novas ideais e conhecimentos. No que se refere à contribuição na 

formação acadêmica, nesta etapa a prática da pesquisa foi essencial para que o estudante-

pesquisador exercesse os primeiros momentos da pesquisa acadêmica, como a escrita 

acadêmica, a sistematização de ideias, a sistematização de referenciais teóricos, a síntese de 

observações ou experiências, a elaboração de relatórios e demais atividades envolvendo o ofício 

de pesquisador. Sem dúvida a pesquisa é um relevante instrumento metodológico de ensino 

aprendizagem, sendo que, através dela é possível desenvolver ações que levem a 

interdisciplinaridade, palavra de ordem no atual contexto educacional. Sua utilização induz ao 

desenvolvimento de competências e habilidades indispensáveis à formação do educando. Sua 

prática permite que o aluno aprenda ao transformar informação em conhecimento. 

Com tudo que já foi desenvolvido, consideramos satisfatório a quantidade de conteúdo 

já produzido. Algumas funcionalidades foram acrescentadas e correções de falhas que existiam 

foram feitas. Com o desenvolvimento dessa aplicação para o ensino a distância do IFPE, a 

inclusão digital para os alunos dessa modalidade será maior, proporcionando uma um acesso 

fácil e com baixo custo para todos os usuários da plataforma Moodle IFPE. 
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RESUMO 

Dentre as categorias existentes no Automobilismo, as de veículos Off-Road (fora de 

estrada) despertam um fascínio especial, tanto para os pilotos como para o público. O projeto 

Baja SAE, promovido pela SAE - Society of Automotive Engineers, é um desafio lançado aos 

estudantes de graduação em engenharia que tem como principal objetivo a aplicação de 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso no desenvolvimento do projeto de um carro Off-

Road do tipo Baja, desde sua concepção, até o projeto detalhado, construção e testes. 

Academicamente, há um desenvolvimento pedagógico, pois este projeto constitui uma atividade 

complementar onde conhecimentos curriculares, além de outros adquiridos através de estudos 

extracurriculares, são aplicados ao objetivo específico de projetar e construir um protótipo de 

veículo, seguindo requisitos específicos de projeto estabelecidos por um fabricante fictício e que 

abrangem desde o tipo de veículo, robustez, público-alvo, condições de segurança, transporte, 

manutenção e operação. Um grande diferencial nas provas dinâmicas durante a competição Baja 

SAE é o sistema de transmissão dos veículos, por isso a necessidade de se obter um sistema 

confiável, através do dimensionamento de uma caixa de redução, a fim de adquirir respostas 

significativas do motor em situações adversas. Tal sistema deve resistir com segurança às 

condições de trabalho impostas, proporcionando variações de torque e rotações de maneira 

eficiente, permitindo que o veículo supere os obstáculos impostos em competição sem maiores 

dificuldades. 

Palavras–chave: baja; engrenagem; transmissão; redução 

1. Introdução 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 606 

 

 

 

Dentre as categorias existentes no Automobilismo, as de veículos Off-Road (fora de 

estrada) despertam um fascínio especial, tanto para os pilotos como para o público. O projeto 

Baja SAE, promovido pela SAE - Society of Automotive Engineers, é um desafio lançado aos 

estudantes de graduação em engenharia que tem como principal objetivo a aplicação de 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso no desenvolvimento do projeto de um carro Off-

Road do tipo Baja, desde sua concepção, até o projeto detalhado, construção e testes. 

Os integrantes devem obedecer às normas estabelecidas pela SAE, desde a concepção 

até o carro finalizado. A competição é dividida em provas estáticas (avaliação do projeto, design 

e inovação tecnológica) e dinâmicas (avaliação do carro em movimento, sua dirigibilidade, 

aceleração, frenagem e tração). 

Um grande diferencial nas provas dinâmicas durante a competição Baja SAE é o 

sistema de transmissão, mecanismo de transferência de movimento que faz uso do acoplamento 

de diversos pares de engrenagens para elevar o torque e reduzir a rotação entre o eixo de entrada 

e o de saída. É necessário se obter um sistema confiável, através do dimensionamento de uma 

caixa de redução, com a finalidade de adquirir respostas significativas do motor em situações 

adversas.  

2. Materiais e Métodos (ou equivalente) 

2.1)Coleta de Dados – características do motor empregado. 

2.2)Definição da relação de transmissão – Obtenção da faixa de dimensionamento 

utilizada por outras equipes de baja para o valor da relação final da transmissão de veículos Baja 

SAE. 

2.3)Dimensionamento dos componentes – Dimensionamento das engrenagens, como 

principal componente do sistema, e em seguida dos eixos e chavetas. 

2.4)Cálculo do rendimento – Identificação dos componentes mecânicos responsáveis 

pela dissipação de potência. 

2.5) Análise dos esforços de tração – Cálculo do torque máximo disponível no eixo final 

para diferentes rotações. 

3. Resultados e Discussão 

Existem diversos tipos e configurações de redutores de velocidade, sendo os mais 

comuns os de engrenagens, as quais podem ser cilíndricas ou cônicas. Dentre os mais 

conhecidos, encontram-se os redutores convencionais e os planetários. O redutor planetário 

possui maiores vantagens como alta capacidade de potência e ótima relação entre torque 

transmitido/peso, mas possui altas cargas de rolamento, inacessibilidade e projeto complexo, 

requer um maior tempo na fabricação. Enquanto isso o convencional apresenta esforços de 

torção e flexão, o que provoca tensões elevadas, sendo necessários diâmetros de eixo maiores a 

fim de evitar a fadiga.  
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Dentre os elementos a serem dimensionados compreendem os dois pares de 

engrenagens cilíndricas de dentes retos. Os dimensionamentos estão limitados aos padrões 

geométricos dos elementos. Para iniciar o cálculo das mesmas, foi definido o número de dentes 

de cada uma e definido o módulo do dente da engrenagem, a fim de facilitar os cálculos e 

escolhendo um critério inicial de projeto. Os demais critérios foram obtidos através de 

memórias de cálculo de livros. 

Em seguida, foram dimensionados os eixos de modo que estes possam suportar as 

solicitações que podem vir a sofrer, seja torção ou flexão, apresentando forma cilíndrica e 

variações de diâmetro para acomodação dos elementos fixados. E como elemento de trava tem-

se as chavetas, também utilizadas para transmissão de torque e união entre engrenagem e eixo, 

por exemplo. 

4. Conclusões 

Ao final desta pesquisa, observou-se que o redutor planetário, que apesar de apresentar 

um projeto complexo, apresentava uma quantidade maior de vantagens quando comparada com 

o sistema de redução convencional. Mas como a ideia é fabricar e o laboratório oferecido pela 

instituição oferece algumas limitações, ficou decidido que a melhor opção seria o convencional. 

Como principal elemento da caixa de redução, o projeto foi iniciado com as 

engrenagens, pelo fato de que estas são de fundamental importância para a escolha da redução. 

Optou-se pela cilíndrica de dentes retos, sendo este o tipo mais comum, porque sua fabricação é 

mais simples e, consequentemente, apresentar menor custo. Posteriormente, foram 

dimensionados os demais componentes, como o eixo e a chaveta, para que juntos pudessem 

compor uma caixa de redução eficiente e que atendesse da melhor maneira possível as respostas 

impostas pelo veículo de acordo com o motor utilizado. 

O presente projeto apresenta a oportunidade de aprender na prática os conhecimentos 

obtidos na sala de aula teoricamente e antecipar os conteúdos que seriam debatidos em períodos 

mais próximos. Além disso, é uma oportunidade de inovação tecnológica para o projeto 

BAJAGRESTE, o qual participa da Competição BAJA SAE, com o objetivo de melhorar seu 

desempenho nas provas de aceleração e tração, principalmente. 
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RESUMO 

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. Neste contexto, o presente plano de trabalho teve como 

principal objetivo 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. A metodologia empregada compreendeu o uso de técnicas de caminhadas 

transversais, entrevistas semiestruturadas e construção de diagramas e matrizes. Os resultados 

encontrados evidenciaram que os problemas mais relevantes da comunidade estão relacionados 

às questões de infraestrutura (transporte ineficiente e inadequado para a população e para o 

escoamento da produção agrícola), de saúde (ausência de postos de saúde e dificuldades para 

acesso à assistência médica) e de meio ambiente (contaminação dos recursos hídricos, uso de 

agrotóxicos sem orientação e sem EPI, desmatamento, lixo e queimadas). Estas questões foram 

elencadas em ordem de prioridade e posteriormente, sugerido um cenário para solução dos 

problemas citados. Neste cenário, as soluções poderão ocorrer a curto, médio e longo prazo, 

sempre com a presença ativa da população local. No entanto,  estudos posteriores para validação 
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destas demandas devem ser conduzidos e aprofundados a fim de permitir soluções eficientes e 

adequadas à realidade local. 

Palavras–chave: Diagnóstico Rural Participativo; Comunidade de Palmeira; Diagnóstico 

Ambiental. 

1. Introdução 

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjunto de variadas técnicas cuja 

elaboração é realizada por meio do levantamento de informações que são precisas na análise das 

realidades dos pesquisados a serem estudados. 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 o 

diagnóstico ambiental da referida comunidade. 

2. Materiais e Métodos  

Após estabelecer contato com as lideranças comunitárias, foram 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. Buscando-se a criação de um diálogo investigativo, foram realizadas com alguns 

agricultores locais, entrevistas semi-estruturadas orientadas por roteiros onde apenas alguns 

temas foram predeterminados e outras questões emergiram ao longo da entrevista. As 

observações in locu e as entrevistas foram utilizadas para a construção do Diagrama de Venn 

(GUIMARÃES et al., 2007) e análise dos principais problemas existentes na comunidade.Para 

analisar a relação causa-efeito de vários aspectos de um problema determinado pela comunidade 

foram construídas matrizes de priorização de problemas da comunidade e de cenários de 

alternativas para a comunidade (VERDEJO, 2006). 

3. Resultados e Discussão 

 A comunidade de Palmeira é um povoado do município de Glória de Goitá. De acordo 

com o Censo Demográfico de 2010, a população do município corresponde a 29.019 habitantes, 

sendo estimada para 2014 em 30.111 habitantes (IBGE, 2010). Quanto aos níveis de pobreza, 

em termos proporcionais, 20,8% da população está na extrema pobreza, com intensidade maior 

na área rural (25,2% da população na extrema pobreza na área rural contra 16,9% na área 

urbana) (MDA, 2015).  

 Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas na área urbana, a taxa era de 22,4% e na 

zona rural era de 32,9%. (MDA, 2015). Conforme o Censo Educacional 2012 (INEP, 2012), o 

município possui 43 estabelecimentos de ensino fundamental, 03 estabelecimentos de ensino 
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médio e 39 estabelecimentos de ensino pré-escolar (IBGE, 2010). Na comunidade de Palmeira, 

existe 01 (uma) escola municipal de educação infantil e ensino fundamental. 

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de energia elétrica 

estava presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de lixo atendia 62,4% dos 

domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em 50,1% dos 

domicílios particulares permanentes e 35,6% das residências dispunham de esgotamento 

sanitário adequado (MDA, 2015). 

Em 2009, a estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Serviços, o qual responde por 76,1% do PIB municipal. Cabe destacar o setor 

secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 7,8% em 2009 contra 8,0% em 2005. 

No mesmo sentido ao verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 8,0% 

em 2005 para 18,9% em 2009 (MDA, 2015). Na comunidade de Palmeira a principal atividade 

econômica desenvolvida é a agricultura, especialmente a produção de hortaliças.  

 De acordo com os dados produzidos pelas entrevistas realizadas com os moradores 

locais e observações realizadas nas visitas in locu, os principais problemas da comunidade 

referem-se ao desmatamento, contaminação dos corpos hídricos, descarte inadequado do lixo, 

transporte ineficiente para a população e produção agrícola, ausência de unidades de saúde 

(posto médico), uso de agrotóxicos (especialmente relacionado ao descarte inadequado das 

embalagens e a falta de uso de EPI na aplicação). Desta forma, pode-se visualizar através do 

Diagrama de Venn (Figura 1), os principais problemas encontrados na comunidade de Palmeira. 

 

Figura 4: Diagrama de Venn da Comunidade Palmeira (Glória do Goitá- PE) infocando os 

principais problemas encontrados na comunidade 

A partir da identificação dos problemas existentes na comunidade de Palmeira, foi 

construída a matriz de priorização de problemas (Figura 2). Esta matriz indica que na 

comunidade de Palmeira, os principais problemas evidenciados pelos moradores locais podem 

ser agrupados em questões relacionadas à infraestrutura, saúde e meio ambiente, nesta ordem de 

prioridade. 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 611 

 

 

 

 

Figura 2: Matriz de priorização dos problemas da Comunidade Palmeira (Glória do Goitá- PE) 

Considerando as questões supramencionadas, sugere-se a matriz de alternativas de 

cenários para a comunidade de Palmeira (Figura 3). 

 

Figura 3: Matriz cenários de alternativas para a comunidade de Palmeira(Glória do Goitá- PE) 

 Vale salientar que as questões elencadas pelo estudo realizado na comunidade, estão 

interelacionadas e necessitam ser visualizadas de forma integrada. Desta forma, este estudo 

corrobora o que afirma Menezes et al., (2011) de que o Diagnóstico Rural Participativo é 

é a bússola, o guia para o processo de intervenção. No entanto, não há um modelo único, cada 

realidade exige técnicas adequadas, daí a necessidade de procedimentos metodológicos 

diferentes, politicamente e eticamente compatíveis à realidade local. 

4. Conclusões 

 Os resultados obtidos permitiram diagnosticar os problemas mais relevantes 

evidenciadas pelos moradores da comunidade Palmeira, localizada no município de Glória do 

Goitá (PE). Estes problemas estão relacionados prioritariamente às questões de infraestrutura, 

saúde e meio ambiente, as quais compõem um cenário onde as soluções poderão ocorrer a curto, 
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médio e longo prazo, sempre com a presença ativa da comunidade, seja através das associações 

de moradores ou de grupos sociais organizados.  

 O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) realizado na comunidade de Palmeira, 

localizada no município de Glória de Goitá (PE) poderá servir como parâmetro para auxiliar na 

definição das estratégias necessárias às intervenções que necessitam ser feitas no local, uma vez 

que as demandas existentes na comunidade foram identificadas a partir da participação social. 

Contudo, estudos posteriores para validação destas demandas devem ser conduzidos e 

aprofundados a fim de permitir soluções eficientes e adequadas à realidade local. 
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RESUMO 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado através do estudo do método de 

elementos finitos que consiste em dividir um corpo criando uma malha constituída por várias 

partes ou elementos formados por nós. Está técnica permitem que com estruturas complexas 
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cálculos de deformação, deslocamento e tensões na estrutura, tenham valores ou soluções 

aproximadas do real, independente do seu carregamento. O modelo foi desenvolvido diante de 

um regulamento de segurança estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers), com à 

ajuda de um software de CAD (computer aided design) foi possível fazer a modelagem do 

chassi. Com o modelo pronto, iniciou-se o estudo de simulações realizado é um software de 

CAE (Computer Aided Engineering), na qual foi atribuído ao modelo tipo de material, 

carregamentos (Forças), tipo de malha, e condições de fixação da estrutura, supostamente onde 

serão montadas suspensão dianteira e traseira. 

Palavras–chave: Elementos Finitos; Deformação; Chassi; Carregamento 

1. Introdução  

 A indústria automobilística tem enorme relevância na economia mundial, 

movimentando cerca de US$ 2,5 trilhões por ano. Por causa desses valores e de seu forte efeito 

multiplicativo, atribui-se a ela 10% do PIB dos países desenvolvidos. Isso mostra a grande 

importância deste setor industrial em nosso país. [1] 

 Por esses motivos que grandes empresas e organizações como a SAE (Society of 

Automotive Engineers), estão investindo em alunos de Engenharias, com o intuito desafiar aos 

estudantes e oferecer a chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao participar do projeto 

Baja SAE e Fórmula SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto, 

desde sua a concepção, projeto detalhado e construção. 

 O projeto Baja SAE foi criado na Universidade da Carolina do Sul, Estados Unidos, sob 

a direção do Dr. John F. Stevens, sendo que a primeira competição ocorreu em 1976. O ano de 

1991 marcou o início das atividades da SAE BRASIL, que, em 1994, lançava o Projeto Baja 

SAE BRASIL. No ano seguinte, em 1995, era realizada a primeira competição nacional, na pista 

Guido Caloi, bairro do Ibirapuera, cidade de São Paulo. Desde 1997 a SAE BRASIL também 

apoia a realização de eventos regionais do Baja SAE BRASIL, através de suas Seções 

Regionais. Desde então dezenas de eventos foram realizados em vários estados do país como 

Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. [3] 

 A estrutura do protótipo baja é de extrema importância, pois a mesma irá favorecer ao 

piloto segurança, conforto, dirigibilidade, itens que são levados em consideração em todo e 

qualquer projeto automobilístico, além da apresentação e designe do mesmo. Utilizando a 

concepção básica do MEF (Método de elementos finitos), que ao dividir a estrutura a ser 

analisada em diversas partes ou elementos. Cada elemento tem uma forma estrutural específica 

que é interconectada com elementos adjacentes ao qual são chamados de pontos nodais (nós). 

Várias equações podem ser formuladas para cada elemento ao qual podem relatar uma 

quantidade física. O comportamento da estrutura é realizado a partir da soma do comportamento 

dos diversos elementos, assim pode-se analisar e prever o comportamento estrutural do carro, 

como por exemplo: capotamento frontal e lateral, impactos frontais. [5] 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Origem de Dados 
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O chassi utilizado para o estudo e desenvolvimento deste trabalho, foi desenhado 

em software de CAD e transferido para software de CAE. A estrutura foi desenvolvida 

seguindo o regulamento 7 (Requisitos mínimos de segurança) estabelecidos pela SAE 

entidade organizadora da Competição. 

2.2 Instrumentos de coleta de dados 

O modelamento do chassi foi feito no software de CAD (computer aided design), já 

o estudo de análise dinâmica, onde foi realizada as simulações, utilizamos o Software 

de CAE (Computer Aided Engineering). 

2.3 Coleta e utilização de dados no software 

Com protótipo fabricado foi possível coletar os dados, como: material utilizado, as 

dimensões dos tubos e a geometria do chassi. Observando em competições que 

possíveis casualidades podem acontecer, como: impacto frontal e tombamento lateral. 

2.4 Origem dos estudos 

Os dados reais sobre o modelo estudado é de extrema importância para obter-se um 

resultado preciso e seguro do estudo. Destacando sempre dados como: tipo do material 

utilizado na estrutura e suas características gerais. O equívoco desses dados 

compromete os resultados de simulação do modelo. 

2.5 Características do material 

O material utilizado na construção doo modelo apresentado para este trabalho foi 

tubo industrial apresentando as seguintes características físicas, como limite de 

escoamento, resistência a tração 312 MPa e 431 MPa respectivamente. [8 ] O tubo 

utilizado apresenta as seguintes dimensões 37,5 mm de diâmetro externo e 27,5 mm de 

diâmetro interno. 

2.6 Definição e aplicação de esforços 

As forças aplicadas foram parametrizadas de acordo com a massa do carro e as 

condições que o protótipo está favorável na competição. Como impacto frontal e 

tombamento lateral. As forças aplicadas para o estudo foram de 1500N e 1000N 

distribuídas uniformemente, para o estudo de impacto frontal e tombamento lateral 

respectivamente. 

2.7 Definição e geração da malha 

Nesta etapa o modelo foi dividido em elementos finitos com a escolha de uma 

malha triangular, sendo uma geometria simples e com um baixo custo computacional 

(tempo de processamento computacional). A malha gerada apresenta um comprimento 

mínimo da aresta de 0,402 mm, então a malha gerada foi de alta qualidade com sua 

densidade fina. 

3. Resultados e discussões 

3.1 Análise modal de corpo livre  

Esta primeira análise foi feita para poder validar o chassi, e observar se o mesmo 

possui algum erro na geometria. Está validação é realizada de acordo com a quantidade 

de modos de vibrar que a estrutura está exposta. Com os testes foi observado que o seis 

primeiro modo de vibração apresentou o resultado igual a zero, o que já se era esperado, 
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apresentando apenas deformação por translação validando desta forma a estrutura a ser 

estudada. Foi aplicado um total de doze modos de vibração os seis primeiros resultados 

de deformação são de translação e os outros seis são de rotação. 

3.2 Análise modal de corpo rígido 

Nesta análise foi levado em consideração a massa do piloto, massa do sistema de 

power train e massa do sistema de eletrônico. Além das considerações das massas a 

estrutura foi fixada nos tubos onde são montados o subsistema da suspensão. Na análise 

de corpo rígido como a estrutura está fixada nos pontos estabelecidos, calculamos 

apenas os seis primeiros modos de vibração. 

3.3 Análise estrutural de impacto frontal 

O estudo da análise estrutural do chassi do baja, é de extrema importância nas 

condições que o mesmo é exposto. Uma das principais funções do chassi é proteger o 

condutor, caso o protótipo venha sofrer alguma adversidade nas competições baja SAE. 

Por essas condições foi estudado o comportamento da estrutura em caso de impacto 

frontal. Sendo utilizado um carregamento de 1500N. 

3.4 Análise estrutural de tombamento lateral 

O estudo de análise estrutural no caso de tombamento lateral, foi estudado devido a 

situações que ocorreram na competição baja SAE e em fases de teste do protótipo. Foi 

decidido avaliar o comportamento da estrutura diante do acontecido. Foi utilizado um 

carregamento de 1000N. 

4. Conclusão 

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, conseguindo analisar pontos críticos 

ou concentradores de tensões que podem ocasionar alguma falha futura na estrutura. Além de 

observa pontos concentradores de tenção, observou-se a necessidade de algumas partes que 

precisam de um melhor travamento, evitando assim deformações por flexão, que foi bastante 

presente no projeto desenvolvido. Como no teto e no piso do chassi, a falta desses travamentos 

foi observado no estudo de análise modal de corpo livre e análise estrutural de tombamento 

lateral. 

Com a participação na competição será possível a visualização do comportamento do 

chassi que irão direcionar a modificações na estrutura para sua otimização e posteriores 

simulações dinâmicas, com a utilização de extensômetro (equipamento capaz de medir 

deformações no corpo). 
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RESUMO 

Um dos principais problemas enfrentados por pesquisadores em dosimetria numérica 

das radiações ionizantes consiste em obter simuladores antropomórficos (fantomas) realísticos 

para usar nos modelos computacionais de exposição (MCE). A forma destes fantomas varia 

desde simples cilindros até pilhas de imagens MRI (Magnetic resonance imaging) de seres 
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humanos. As imagens MRI devem ser transformadaspara serem acopladas aos códigos 

responsáveis por simular o transporte e a interação da radiação com a matéria afim de realizar a 

avaliação da energia depositada. Os métodos de processamento de imagens digitais (PID) 

comumente usados nas transformações visam diminuir ruídos inerentes ao processo de 

aquisição, corrigir defeitos oriundos da calibração da máquina de aquisição, apagar artefatos 

indesejáveis, aumentar contrastes entre regiões do corpo humano representadas, detectar 

fronteiras entre órgãos e tecidos de interesse e, por fim, segmentar e classificar cada órgão ou 

tecido do fantoma que seja crítico para o problema que se deseja simular.  Serão utilizadas 

imagens MRI obtidas em bancos de dados da internet ou cedidas por colaboradores, para 

comparar a eficácia de diversos métodos de segmentação, entre eles alguns já implementados no 

software para processamento de imagens digitais desenvolvido e aprimorado pelos Grupos de 

Pesquisa em Dosimetria Numérica e Dosimetria Computacional de Sistemas Embarcados 

(GDN&DCSE) desde 2007. 

1. Introdução 

O objetivo deste trabalho foi fazer o tratamento adequado das imagens MRI disponíveis 

em bancos de dados da internet ou cedidas por colaboradores, de modo a deixá-las prontas para 

futuras comparações com novos métodos de segmentação, além de aprimorar o software Digital 

Imaging Processing (DIP) e fazer a segmentação completa de uma pilha de imagens, contendo 

um tumor, de modo a destacar esse tumor, para posteriormente, em um novo projeto, inseri-lo 

em um fantoma construído anteriormente por pesquisadores do GDN&DCSE. Nossa predileção 

em utilizar imagens MRI nesse projeto deve-se ao fato de que, em comparação a outras 

modalidades de imagens, ela apresenta excelente contraste entre tecidos moles [SMITH E 

WEBB, 2011]. 

Para segmentar as imagens foram utilizados métodos alternativos para melhoramento de 

imagens digitais. Realizando filtragens no domínio espacial, usando técnicas de melhoramento 

baseadas em derivadas digitais. Como estamos interessados nos órgãos radiossensíveis da 

imagem, outras técnicas de transformações de imagens digitais foram usadas, principalmente 

para corrigir o fundo, aumentar contraste entre as regiões da imagem e trocar pixels sob 

condições específicas. Além do método baseado em derivadas digitais, foi utilizado outro, 

também no domínio espacial, baseado  em um modelo físico para interação de partículas 

conhecido como Modelo de Potts [WU, 1982]. 

Inicialmente foi realizado um estudo da lógica de programação orientada a objetos com 

atenção especial a linguagem C# [SHARP, 2010], afim de obter as ferramentas necessárias para 

realizar alterações no código fonte do software DIP.  Em seguida, foi dedicado algum tempo 

para estudar características gerais de imagens MRI, fundamentos de aquisição de dados e 

reconstrução de imagens. Dentro ainda dessa etapa foram realizadas buscas por imagens MRI 

contendo órgãos radiossensíveis. Por fim, foram realizadas comparações entre os métodos de 

segmentação implementados no DIP e o tumor foi completamente segmentado. 
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2. Materiais e Métodos  

2.1 Equipamentos e softwares 

Este trabalho está sendo desenvolvido no Laboratório de Dosimetria Numérica do IFPE 

Campus Recife, em computadores que têm como principais itens de configuração um 

processador Intel® Core™ i7 CPU X990 @ 3,47GHz, 24 GB de RAM e o sistema operacional 

Windows 7 Ultimate de 64 bits. Nestes computadores estão instalados os softwares aqui 

utilizados: MVS 2013 Ultimate para 32 bits, o DIP e o ImageJ. As imagens MRI foram obtidas 

em bancos de dados da internet ou cedidas por colaboradores. 

2.2 Digital image processing - DIP 

O software DIP é uma ferramenta computacional para processamento de imagens 

digitais que está em constante aprimoramento desde 2007, pelo Grupo de Pesquisa em 

Dosimetria Numérica (GDN). O grupo tem utilizado a linguagem C#, no Microsoft Visual 

Studio para aprimorar diversas técnicas de processamento de imagens digitais úteis para 

estudantes e pesquisadores. O software DIP está disponível para pesquisadores de dosimetria 

computacional em http://dosimetrianumerica.org/softwares em um arquivo chamado 

DIP_Instalador.msi. Com um clique duplo sobre este arquivo pode-se instalar o software como 

usualmente se procede em programas Windows. Após a instalação, dispõe-se, entre outros, de 

dois arquivos: o dip.exe e um arquivo *.pdf com o artigo que apresenta o DIP no formato de 

tutorial [VIERA E LIMA, 2009] 

2.3 Imagej 

O software ImageJ possui diversas aplicações, ele permite abrir, salvar e importar 

arquivos de diferentes formatos, além de possuir ferramentas de visualização de imagens 3D. 

Ele é desenvolvido na linguagem Java por Wayne Rasband no National Institute of Mental 

Health, USA, e pode ser obtido em http://imagej.nih.gov/ij/download.html. Pode ser encontrado 

para as plataformas Mac OS X, Linux e Windows. 

3. Resultados e Discussão 

A pilha de imagens MRI contendo um tumor cerebral, segmentada utilizando a 

ferramenta 3D q-Ising do software DIP, foi retirada de uma banco de imagens médicas presente 

no site http://www.osirix-viewer.com.  

Inicialmente a pilha de imagens original apresentava um formato .dcm, foi necessário 

importa-la para o software ImageJ para convertê-la em uma sequência de imagens .jpeg. 
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Em seguida para podermos trabalhar com o menu de segmentação 3D q-Ising, era 

fundamental  que a pilha de imagens apresentasse o formato .sgi. Logo, utilizando o software 

DIP, conseguimos fazer a conversão de "N" imagens de mesma dimensão em uma pilha SGI, 

desta forma criando o arquivo Branix.sgi. 

Para segmentar esta pilha, necessitamos estudar uma de suas fatias, visualizando seu  

perfil de tons de cinza na aba visualizações do DIP. O menu nos permite analisar graficamente 

os tons de cinza de cada pixel presente em uma linha ou coluna da imagem. No caso particular 

desta pilha  foi indispensável escolher uma região que possuísse o tumor, para distinguir os tons 

de cinza específicos do mesmo. Isso serviu para escolher um limiar de tom de cinza ideal para 

segmentação da pilha, de modo que o tumor pudesse ser separado das outras regiões. 

Posteriormente à escolha do tom de cinza limiar, precisamos escolher o número de 

vizinhos. O DIP vai verificar os quatro vizinhos principais (Laterais, superior e inferior) ou 

todos os oito vizinhos, dependendo da escolha do usuário, de cada pixel da pilha em três eixos 

distintos (Coronal, Sagital e Transversal), verificando em cada um deles se os pixels são todos 

iguais (Determinando-o como um pixel liso) ou se existe ao menos um pixel diferente 

(Determinando-o como um pixel rugoso). Nesta parte da segmentação o DIP disponibilizará 

cinco medidas de tendências (Máximo, Média, Mediana, Mínimo e Moda), que serão utilizadas 

para comparação dos três pixels gerados em cada um dos planos. Os parâmetros utilizados nesta 

segmentação foram o limiar de tons de cinza de 150, o número de vizinhos 4 e a medida de 

tendência Moda.  

Após a segmentação, verificamos que a pilha possuía alguns ruídos, logo utilizamos de 

uma técnica de filtros não-lineares (Mediana), para erradicá-los.  

Em seguida foi retirada uma amostra contendo todo o tumor, utilizando uma ferramenta 

de cortes de volumes, criando uma nova pilha, nomeada Brainix Amostra Tumor 

Segmentado.sgi. 

Ainda assim existiam alguns artefatos presentes que não pertencem ao tumor. Fazendo o 

uso de uma ferramenta de troca de ids em uma região 3D, conseguimos remove-los. Neste menu 

nós podemos escolher um volume contido na pilha sgi. e fazer a troca de um id velho por um 

novo dentro da região escolhida.  

Por fim podemos isolar o tumor das outras regiões fazendo uma troca de ids em toda a 

pilha, como podemos visualizar a figura a seguir.  

4. Conclusões 

Um dos problemas encontrados na segmentação das imagens no modelo q-Ising, era o 

tempo necessário para sua segmentação, devido ao trabalho que se tinha em converter a pilha de 

imagens SGI em suas imagens separadas e segmentá-las, analisando os perfis de tons de cinza 

de cada uma, individualmente. Logo um dos aprimoramentos que conseguimos  fazer, foi o de 

otimizar a ferramenta q-Ising, estabelecendo que o método  além de segmentar imagens 

individualmente também consiga segmentar pilhas de imagens SGI de forma direta. Utilizando 
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desta nova técnica conseguimos desagregar o tumor, sendo necessárias poucas modificações na 

pilha após a segmentação. 
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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, 

objetivou-se caracterizar o perfil sócio-econômico-ambiental das comunidades rurais de Oiteiro 

e Palmeira, localizadas na zona rural dos municípios de Vitória de Santo Antão (PE) e Glória do 

Goitá, respectivamente. A metodologia utilizada constituiu-se de visitas in locu, pesquisa 

bibliográfica e documental, além da realização de entrevistas com moradores locais das 



X  C o n g r e s s o  d e  i n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  d o  I F P E  | 621 

 

 

 

comunidades. Os resultados obtidos demonstraram que as comunidades rurais de Oiteiro e 

Palmeira vivenciam uma realidade semelhante no que diz respeito à atividade econômica, às 

condições de infraestrutura e problemas ambientais. Contudo, na comunidade de Palmeira o 

acesso ao serviço de saúde não existe, o que fragiliza ainda mais esta comunidade. Ressalta-se 

que várias intervenções necessitam ser feitas nas comunidades estudadas. No entanto, tais 

intervenções devem ser focadas em questões que possibilitem a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental das comunidades. Isso envolve iniciativas na área de educação, o uso de 

incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas que assegurem, dentre 

outras coisas, o manejo dos recursos naturais juntamente com a proteção ao meio ambiente. 

Palavras–chave: Caracterização socioeconômica e ambiental; Diagnóstico ambiental; 

Comunidades rurais. 

1. Introdução 

O depauperamento dos recursos naturais vem acompanhado, na maioria das vezes, pela 

deterioração econômica, em especial, dos pequenos produtores rurais. Nesse sentido, urge a 

necessidade de se obter modelos com estudos detalhados acerca dessa problemática como, por 

exemplo, o diagnóstico socioeconômico e ambiental. Pesquisas nessa área objetivam apontar 

caminhos ou diretrizes para ações e/ou desenvolvimento de políticas públicas para sanar 

eventuais problemas (PISANI et al., 2011). A utilização de diagnósticos dos sistemas agrários 

permite compreender o contexto local, dos pontos de vista ambiental, econômico e social e 

identificar as características dos grupos sociais e do meio natural no qual estão inseridas. 

Concretamente um diagnóstico de sistemas agrários deve permitir: a) fazer um levantamento das 

características socioeconômicas e ambientais da área a ser pesquisada; b) identificar e 

caracterizar os principais sistemas de produção adotados pelos agricultores, as suas práticas 

sociais, técnicas e econômicas e os seus principais problemas; c) identificar e explicar os 

principais elementos - ecológicos, sociais, técnicos, culturais, econômicos, políticos, que 

combinados representam a realidade do recorte territorial em questão e, d) sugerir políticas, 

programas e projetos de desenvolvimento (FERNANDES & SALAMONI, 2012). 

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, o principal objetivo deste trabalho foi caracterizar o 

perfil sócio-econômico-ambiental das comunidades rurais de Oiteiro e Palmeira, localizadas na 

zona rural dos municípios de Vitória de Santo Antão (PE) e Glória do Goitá, respectivamente. 

2. Materiais e Métodos 
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A metodologia utilizada constituiu-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 realização de entrevistas. Após estabelecimento de contato com as 

lideranças comunitárias, foram 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. Buscando-se a criação de um 

diálogo investigativo, foram realizadas com alguns moradores locais, entrevistas semi-

estruturadas (GUIMARÃES et al., 2007) orientadas por roteiros onde apenas alguns temas 

foram predeterminados e outras questões emergiram ao longo da entrevista. Os dados obtidos 

foram compilados em um banco de dados a fim de subsidiar o diagnóstico ambiental das 

referidas comunidades. 

3. Resultados e Discussão 

As comunidades de Oiteiro e Palmeira são povoados localizados na zona rural dos 

municípios de Vitória de Santo Antão e Glória de Goitá, respectivamente. Ambos estão situados 

na mesorregião Mata e na Microrregião Vitória de Santo Antão do Estado de Pernambuco. 

Geologicamente, ambos os municípios encontram-se inseridos na Província Borborema. No 

município de Vitória de Santo Antão ocorrem principalmente os solos Latossolos , Argissolos  e 

Gleissolos  (CPRM, 2005b). E, no município de Glória do Goitá ocorrem Planossolos, 

Argissolos, Neossolos Litólicos, e 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 (CPRM, 

2005a). Com relação à hidrografia, ambos os municípios encontram-se inseridos nos domínios 

da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe. 

De acordo com o IBGE (2010), a população do município de Vitória de Santo Antão 

ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de 1,01% ao ano, passando de 

117.577 para 129.974 habitantes, enquanto que a população do município de Glória do Goitá 

ampliou à taxa de 0,52% ao ano, passando de 27.542 para 29.019 habitantes. Quanto aos níveis 

de pobreza, em termos proporcionais, no município de Vitória de Santo Antão 13,7% da 

população está na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (17,3% ) contra 13,2% 

na área urbana. Já no município de Glória do Goitá, em termos proporcionais, 20,8% da 

população está na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (25,2%) contra 16,9% 

na área urbana (MDA, 2015). 
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Conforme o Censo Educacional 2012 (INEP, 2012), o município de Vitória de Santo 

Antão possui 110 estabelecimentos de ensino fundamental, 19 de ensino médio e 106 de ensino 

pré-escolar. Já o município de Glória do Goitá possui 43 estabelecimentos de ensino 

fundamental, 03 de ensino médio e 39 de ensino pré-escolar. Tanto na comunidade de Oiteiro, 

quanto na comunidade de Palmeira, existe 01 (uma) escola municipal de educação infantil e 

ensino fundamental. 

No município de Vitória de Santo Antão, a rede de saúde é composta por 57 

estabelecimentos de saúde, sendo 38 públicos (01 estadual e 37 municipais) e 19 privados. Na 

comunidade de Oiteiro, existe uma unidade básica de saúde. Já no município de Glória do Goitá 

a rede de saúde é composta por 14 estabelecimentos de saúde, sendo 12 públicos municipais e 

02 privados. Na comunidade de Palmeira não existe nenhuma unidade de saúde. 

A principal atividade econômica desenvolvida nas comunidades de Oiteiro e Palmeira é a 

agricultura, especialmente a produção de hortaliças.  

De acordo com os dados obtidos pelas entrevistas realizadas com os moradores locais e 

observações realizadas nas visitas in locu, nas comunidades de Oiteiro e Palmeira, os principais 

problemas referem-se à contaminação dos corpos hídricos, descarte inadequado do lixo, 

transporte ineficiente para a população e para o escoamento da produção agrícola, uso de 

agrotóxicos (especialmente relacionado ao descarte inadequado das embalagens e a falta de uso 

de EPI na aplicação). Além destes, especificamente na comunidade de Palmeira constatou-se a 

ausência de unidades de saúde (posto médico). 

4. Conclusões 

Através dos resultados 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, vivenciam uma realidade semelhante no que diz respeito à atividade 

econômica, às condições de infraestrutura e problemas ambientais. Contudo, na comunidade de 

Palmeira o acesso ao serviço de saúde não existe, o que fragiliza ainda mais esta comunidade. 

Ressalta-se que várias intervenções necessitam ser feitas nas comunidades estudadas. No 

entanto, tais intervenções devem ser focadas em questões que possibilitem a sustentabilidade 

econômica, social e ambiental das comunidades. Isso envolve iniciativas na área de educação, o 

uso de incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas que assegurem, 

dentre outras coisas, o manejo dos recursos naturais juntamente com a proteção ao meio 

ambiente. 
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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). 

mailto:sandro.augusto@vitoria.ifpe.edu.br
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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 comporiam o simulador de chuvas.  
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Figura 3. Protótipo da parte superior do simulador de chuvas que seria construído. 

Mas foi percebido que este modelo de simulador não seria eficiente, pois ficaria fixo e 

não se aproximaria da chuva natural que é o objetivo do simulador, então foi elaborado outro 

protótipo com a parte superior do simulador de chuvas móvel como mostra na figura 4, 5 e 6 

onde o mesmo será construído dando prosseguimento ao plano de trabalho do discente.  

 

Figura 4. Protótipo da parte superior do simulador de chuvas a ser construído. 
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Figura 5. Protótipo da parte superior do simulador de chuvas a ser construído. 

 

Figura 6. 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  

O nitrato (NO3
-
) absorvido pela cana-de-açúcar só é assimilado após a sua redução a 

amônio (NH4
+
), sendo este processo iniciado pela enzima redutase do nitrato, principalmente 

nos cloroplastos foliares. A atividade da redutase do nitrato (ARN) pode ser determinada pelo 

método in vivo, no entanto apresenta a necessidade de se adaptar às condições de realização do 

ensaio, conforme a natureza do tecido vegetal. O último relato mais aprofundado de adaptação 

do método para cana-de-açúcar foi realizado há 25 anos. Desta forma, observa-se a necessidade 

de atualizar e otimizar o procedimento de determinação da ARN. Neste trabalho objetiva-se 

avaliar a metodologia de determinação da ARN quanto a aplicação de vácuo, ao tempo de 

incubação e a folha mais indicada para realização das análises. Foi realizada a determinação da 

ARN, in vivo, avaliando-se o efeito de oito tempos de incubação (15, 30, 45, 60, 120, 180 e 240 

min), na ausência e na presença do vácuo. Ainda, determinou-se a ARN nas folhas 0, +1, +2, 

+3, +4, +5 e +6 de cana-de-açúcar para avaliação de sua variação entre as folhas.  A aplicação 

do vácuo promoveu maior valor da ARN após 100 min de incubação. Para incubações menores 

que 100 min o uso do vácuo pode ser descartado, simplificando as avaliações. A ARN pode ser 

determinada em qualquer folha da cana-de-açúcar, da 0 a +6, não apresentando variação dos 

seus valores.  

Palavras–chave: Saccharum spp.; variabilidade da ARN; determinação in vivo. 

1. Introdução  
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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. A atividade da redutase do nitrato (ARN) pode ser influenciada, entre 

outros, pela disponibilidade de NO3
-
 e Mo no meio (CAMPBELL, 1999; RUFTY et al., 1986; 

VAUGHN & CAMPBELL, 1988).  

O N-NO3
- 
absorvido pelas raízes pode ser assimilado, dependendo de sua disponibilidade e 

da espécie vegetal, no próprio órgão ou em órgãos aéreos. Durante a assimilação, no citossol, o 

NO3
-
 é reduzido a NO2

-
 pela redutase do nitrato, que por sua vez é reduzido a amônio pela 

redutase do nitrito nos plastídeos da raiz ou nos cloroplastos (CARVALHO et al., 2006). Sendo 

assim, quanto maior a absorção e assimilação de NO3
-
 pela planta, maior a atividade da redutase 

do nitrato.  

A ARN pode ser determinada pelo método in vitro ou in vivo. O método in vitro apresenta, 

como desvantagem, a necessidade de extração da enzima, o que o torna mais laborioso. Já o 

método in vivo pode ser usado mais facilmente sem a extração da enzima; no entanto, como 

desvantagem, apresenta a necessidade de se adaptar às condições de realização do ensaio, 

conforme a natureza do tecido vegetal (JAWORSKI, 1971). Cada espécie de planta tem suas 

particularidades anatômicas e fisiológicas, o que faz com que seja necessário o estabelecimento 

de condições apropriadas para cada espécie. Estudos de otimização do método in vivo para 

diversas culturas são comuns na literatura, exceto para cana-de-açúcar (CHANDA, 2003; 

CAZETTA & VILLELA, 2004; AHMAD et al., 2010; BOBADE & KHYADE, 2012). 

Nesse contexto, neste trabalho objetiva-se avaliar a metodologia de determinação da ARN 

quanto a aplicação de vácuo, ao tempo de incubação e a folha mais indicada para realização das 

análises. 

2. Materiais e Métodos  

A pesquisa foi desenvolvida no campus Vitória de Santo Antão, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. As análises consistiram em duas etapas: a 

primeira para avaliar o efeito do uso do vácuo e do tempo de incubação na ARN; e a segunda 

para indicar os valores da ARN nas diferentes folhas da cana-de-açúcar. 

A ARN foi determinada pelo método in vivo, de Hagemam & Reed (1980) e adaptada por 

Bezerra Neto & Barreto (2011), considerando-a como padrão. Deste modo, para os ensaios 

foram realizadas adaptações da metodologia. As coletas foram realizadas entre as 9 e 11 h da 

manhã, em parcelas de cana-de-açúcar de 30 m², sendo apanhadas aleatoriamente seis folhas 

para cada ensaio. As frações vegetais coletadas foram protegidas com papel alumínio e 

acondicionadas em caixas térmicas contendo gelo, sendo posteriormente levadas ao laboratório 

para determinação da ARN. 

A avaliação do tempo de incubação na ARN foi realizada em dois dias distintos. No ensaio 

foram testados sete tempos de incubação (15, 30, 45, 60, 120, 180 e 240 min), sendo utilizadas 
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quatro repetições para cada tempo. No primeiro dia foram testados os tempos de 15, 30, 45, 60 e 

120 min, e no segundo dia foram testados os tempos de 15, 60, 120, 180 e 240 min. 

O efeito do vácuo e do tempo de incubação também foi avaliado em dois dias. No primeiro 

dia foram testados os cinco primeiros tempos de 15, 30, 45, 60 e 120 min e no segundo dia os 

oitos tempos de incubação (15, 30, 45, 60, 120, 240, 360 e 480 min), utilizando-se de quatro 

repetições.  

Os dados da etapa de ensaios anteriores foram transformados em valores de relativos, 

sendo tratados como atividade relativa da redutase do nitrato (ARRN). Assim, a ARRN foi 

submetida à análise de variância. Quando se observaram efeitos significativos (Teste F, p < 

0,05), foi realizada a análise de regressão em função dos tempos de incubação. 

Para indicar a variação da ARN nas folhas da cana-de-açúcar foi realizada com a coleta de 

seis  folhas 0, +1, +2, +3, +4, +5 e +6 . O tecido foi cortado, homogeneizado e preparadas 

quatro repetições para cada folha. A ARN nas diferentes folhas foi avaliada pela estimativa da 

média e do desvio padrão.  

3. Resultados e Discussão  

Quando se compara o tempo de incubação na ausência e na presença de vácuo, se observa 

que dos 15 aos 80 min não houve diferença dos valores da ARRN  (Figura 1). Após os 80 min, a 

ARRN tendeu a atingir níveis mais elevados em um menor período de tempo com a utilização 

do vácuo. Essa tendência de acréscimo permaneceu com o passar do tempo, sendo máximo, de 

17%, aos 480 min. Esses
 
dados permitem sugerir que se for escolhido determinar a ARN até 100 

min de incubação, pode-se descartar o uso do vácuo, tornando a análise mais rápida e simples. 

Figura 1. Atividade relativa da redutase do nitrato (ARRN) em folha +1 de cana-de-açúcar em 

diferentes tempos de incubação, na presença e na ausência de vácuo. 
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A ARN nas diferentes folhas da cana-de-açúcar não se diferenciou (Figura 2). Desse 

modo, a ARN pode ser determinada em qualquer folha da cana-de-açúcar, pois representará a 

atividade das demais folhas. Entretanto, recomenda-se utilizar a folha +1 ou +3, pois são 

utilizadas como folhas diagnósticos para a nutrição da cultura.  

 Figura 3. Atividade da redutase do nitrato (ARN) em diferentes folhas de cana-de-açúcar.             

4. Conclusões 

A aplicação do vácuo promove maior valor da ARN após 100 min de incubação;  

Para incubações menores que 100 min o uso do vácuo pode ser descartado, simplificando 

as avaliações; 

A ARN pode ser determinada em qualquer folha da cana-de-açúcar, da 0 a +6, não 

apresentando variação dos seus valores. 
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RESUMO 

Os tecidos moles do esqueleto nas cavidades do osso trabecular são considerados pela 

Comissão Internacional de Proteção Radiológica os tecidos ósseos mais radiossensíveis. 
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Quando uma pessoa é submetida a radiações ionizantes existe a probabilidade de indução de 

leucemia e/ou câncer ósseo por causa desta radiossensibilidade. O Grupo de Dosimetria 

Computacional e Sistemas Embarcados (GPDC&SE) têm utilizado imagens micro-CT de 

amostras de ossos reais de cinco regiões, para avaliar a dose absorvida em modelos 

antropomórficos. Encontra-se na natureza uma espécie de planta trepadeira chamada Luffa 

aegyptica, cujo fruto seco é conhecido no Nordeste brasileiro por bucha vegetal (BV), O 

esqueleto fibroso de BV apresenta arquitetura que faz lembrar a do tecido trabecular de ossos 

esponjosos humanos. Este trabalho visa identificar a possibilidade da substituição das amostras 

ossos reais por amostras da bucha em modelos computacionais de exposição (MCEs), foram 

considerados conjuntos de imagens tomográficas de uma bucha. Os blocos da BV foram 

cortados nas mesmas dimensões dos blocos de ossos reais, para retirada de ruídos nas imagens, 

os mesmos foram submetidos a processamento digital. Para as avaliações dosimétricas foram 

compostos os MCEs MSTA_OR e MSTA_BV. Para avaliações dosimétricas foram considerada 

uma fonte interna emissora de fótons com 15 energias, situada na tireoide. A validade dos 

resultados deste trabalho é de grande importância para dosimetria das radiações ionizantes dado 

que se abre uma possibilidade da utilização de material vegetal para avaliações dosimétricas 

ósseas.  

Palavras-chave: Modelo computacional de exposição, Avaliações dosimétricas, Osso 

trabecular, Bucha vegetal. 

1. Introdução 

Um dos desafios da dosimetria numérica é estimar a dose de radiação ionizante 

absorvida nos tecidos moles da cavidade do osso trabecular. Os tecidos moles do esqueleto nas 

cavidades do osso segundo a Comissão Internacional de Proteção Radiologica são os tecidos 

ósseos mais radiossensíveis. Quando uma pessoa é submetida a radiações ionizantes existe a 

probabilidade de indução de leucemia e/ou câncer ósseo por causa desta radiossensibilidade. O 

GPDC&SE tem utilizado imagens micro-CT de amostras de ossos reais (OR) de regiões do 

crânio, pelve, fêmur, externo e vértebras, para avaliar a dose absorvida em modelos 

antropomórficos de adultos. Ultimamente os MCEs, desenvolvidos pelo GPDC&SE usam o 

código MC EGSnrc e o fantoma MASH, com as amostras OR. Encontra-se na natureza uma 

espécie de planta trepadeira chamada Luffa aegyptica, cujo fruto seco é conhecido no Nordeste 

brasileiro por bucha vegetal, frequentemente utilizada na limpeza de utensílios domésticos. O 

esqueleto fibroso da apresenta uma estrutura composta, definindo uma arquitetura que faz 

lembrar a do tecido trabecular de ossos esponjosos humanos. O objetivo geral deste trabalho é 

identificar a possibilidade da substituição das amostras OR por amostras BV em MCEs. A 

validade dos resultados deste trabalho é de grande importância para dosimetria das radiações 

ionizantes dado que se abre uma possibilidade da utilização de material vegetal para avaliações 

dosimétricas ósseas. Os objetivos específicos são: Construir amostras de ossos das cinco regiões 

do esqueleto humano adulto, utilizando técnicas MC; Proceder avaliações dosimétricas usando 

o fantoma MASH (com os blocos de ossos sintéticos construídos) + fonte gama situada na 
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tireoide + EGSnrc para validação dos blocos; Construir a esponjosa sintética completa das cinco 

regiões do fantoma MASH e Fazer a comparação dos resultados dosimétricos de OR e BV. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral: 

Este trabalho visa identificar a possibilidade da substituição de amostras de ossos 

trabeculares por amostras de bucha vegetal em MCEs. 

2.2 Objetivos especificos: 

1. Reunir espécimes de buchas vegetais e obter imagens TC das buchas previamente 

selecionadas. 

2. Cortar blocos de imagens do tecido esponjoso das buchas vegetais com as mesmas 

dimensões das correspondentes imagens OR já utilizadas nos MCEs desenvolvidos pelo 

GDN. 

3. Executar o MCE MSTA_OR disponível pelo DEN/UFPE. 

4. Montar e executar o MCE MSTA_BV e com os blocos BV obtidos em 2. 

5. Comparar resultados obtidos dos itens 3 e 4. 

3. Materiais e Métodos 

Foram utilizados computadores com processador Intel® Core™ i7, memória RAM de 

24,0 GB, sistema operacional Windows 7 Ultimate 64 Bits Service Pack 1 pertencentes ao no 

Laboratório de Dosimetria Numérica.  O principal material utilizado foi: 1. Bucha vegetal; E os 

principais softwares:  2. Tomografia Computadorizada / Siemens, Mult Slice, 16 canais; 3. DIP 

(Vieira. et al, 2007); 4. EGSnrc (KAWRAKOW; ROGERS, 2003); 5. Office 2007: Word e 

Excel. Foi aplicado a este projeto o fantoma masculino adulto: MASH acoplado ao código MC 

EGSnrc. 

4. Resultados e Discussão 

As aquisições das imagens provenientes de BV foram feitas por um tomógrafo muti-

slice, devido à quantidade de fileiras de detectores de raios X, e por obter melhor definição. Foi 

utilizado protocolo de Abdômen com Kv (quilovoltagem) 130, mA (milianperagem) 240, cortes 

de 1mm de espessura e 0,8 de incentro, no que resultou em um pouco mais de 600 imagens 

axiais de BV. Das imagens tomográficas foram cortados no DIP quatro volumes com dimensões 

(160 colunas x 60 linhas x 160 fatias na unidade pixels), após serem cortadas foi utilizada a 

ferramenta de Ladrilhamento, para preenchimento do plano, deixando-os sem superposição. Em 

seguida foi aplicado o filtro Mediana, para melhoramento da imagem e depois de aplicado o 

filtro foi observado uma região de interesse,  e fez-se um corte de um bloco para representação 

do crânio. Em seguida transformou-se o bloco em binário, de forma que tudo que era 

radiolucente (preto) na imagem foi mudado pra 0 e tudo que era radiopaco (branco) foi mudado 

para 255, tornando o volume com apenas dois tipos de IDs. Os demais blocos, esterno, coluna, 

fêmur e pelve foram construídos a partir do bloco do crânio. Após a aquisição dos blocos 
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procedeu-se avaliações dosimétricas usando o fantoma MASH (com os blocos de ossos 

sintéticos construídos) + fonte gama situada na tireoide + EGSnrc para validação dos blocos, e 

fez-se as comparações dos resultados dosimétricos de OR e BV. 

5. Conclusões 

Os resultados apresentados revelam que adotando-se uma fonte gama na tireóide as 

doses absorvidas por atividade acumulada nos blocos OR e BV das cinco regiões ficaram 

idênticas.  

O objetivo deste trabalho foi atingido, pois foi identificada a possibilidade da 

substituição das amostras OR por amostras BV em MCEs. Desta forma abriu-se uma 

possibilidade da utilização de material vegetal para dosimetria óssea. 
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RESUMO 

O Mo, um elemento traço do solo é um micronutriente requerido para as plantas, sendo 

absorvido em sua forma iônica, molibdato. Apesar de sua importância, os seus efeitos na 

produtividade são pouco estudados. Isso, também, pela dificuldade na sua determinação. A 

determinação de Mo no solo pode ser feita pelo método catalítico da reação do KI + H2O2, 

potencializada pelo Brij, para leitura em espectrofotômetro. Entretanto, o Brij é difícil acesso. 

Assim, o objetivo foi avaliar a influência do Brij na reação de KI e H2O2 para determinação de 

Mo, em diferentes tempos de reação e concentrações. Para isso, avaliou-se o efeito do Brij em 

soluções com diferentes concentrações de Mo (0; 0,05; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20 mg L-1). A ainda 
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o efeito do Brij e de diferentes tempos de reação (2, 5, 10, 15 e 20 min) de extrato de solo 

enriquecido com Mo. O Brij não alterou os valores de absorbância da concentração de Mo em 

soluções preparadas com água deionizada, podendo ser desprezado. No extrato do solo, o Brij 

potencializou os valores de absorbância, tendo contribuído para a estabilidade da reação.  

Palavras–chave: Absorbância, espectrofotômetro, estabilização de leitura. 

1. Introdução 

 O Mo, segundo nutriente menos requerido pela maioria dos vegetais, é principalmente 

absorvido como o íon molibdato (MoO4-2) (Smith et. al., 1997). Nos vegetais desempenha 

papeis importantes no metabolismo, como regulação enzimática, tanto na atividade da redutase 

do nitrato quanto na atividade da nitrogenase bacteriana. Desta maneira, a disponibilidade de 

Mo no solo afeta diretamente o desenvolvimento e a produtividade das culturas.  

  Mesmo havendo o conhecimento da importância do Mo para as plantas (Brennan & 

Bolland, 2007; Santos, 2014; Oliveira, 2012), a utilização deste micronutriente em adubações 

para fins de nutrição vegetal ainda é escassa. A escassez do uso do Mo pode ser devido ao 

pequeno número de estudos sobre o seu uso, que por sua vez, pode ter relação com a dificuldade 

em determiná-lo (Fontes et al., 2000; Santos, 2012).  

A determinação do Mo pelo método catalítico da reação do KI + H2O2 e leitura em 

espectrofotômetro tem sido promissora, foi um procedimento basicamente desenvolvido e 

automatizado para amostras geológicas e biológicas por Fuge (1970). Fontes et al. (2000) afirma 

que a reação do NH4F, KI + H2O2 é catalisada por MoO42- e formas de iodo molecular, com a 

presença de Brij, um potencializador de leituras em espectrofotômetro. Entretanto, o Brij é um 

reagente oneroso e de difícil acesso.  

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do Brij na reação de KI e 

H2O2 para determinação de Mo, em diferentes tempos de reação e concentrações. 

2. Materiais e Métodos  

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE) - Campus Vitória de Santo Antão e dividida em duas etapas. Na primeira, 

foi avaliado o efeito do Brij em seis soluções com diferentes concentrações de Mo, preparadas 

com água, compondo o arranjo fatorial (2 x 6). Foram preparadas, para isso, soluções com água 

deionizada, com as concentrações de: 0; 0,05; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20 mg L-1 de Mo, de acordo 

com metodologia descrita por Santos (2012).  

Para a leitura dos valores de absorbância em laboratório, foram preparados os três 

reagentes de trabalho utilizados na determinação: o NH4F 0,25% e o H2O2 0,02%, sendo 

preparados com e sem Brij, que de acordo com Fontes et. al. (2000) e ainda o KI a 0,25%. Para 

a leitura da solução em espectrofotômetro foram pipetados 3 mL de cada solução com Mo, em 

quatro repetições, sendo adicionado 1 mL de cada reagente na ordem de preparo descrita, com 
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um intervalo de um minuto para cada amostra, esperando-se 10 min de reação após a adição do 

último reagente. Para a leitura da absorbância foi utilizado o comprimento de onda de 420 nm.  

 Para a segunda etapa, foram coletas amostras de um ARGILOSO, na profundidade de 0 

a 0,2 m, no município Lagoa do Itaenga – PE. As amostras coletadas foram levadas para o 

laboratório de solos da instituição onde o trabalho fora desenvolvido, colocados para secar ao ar 

durante aproximadamente sete dias, sendo depois destorroados e tamisadas em peneira de malha 

2 mm, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA). O solo foi umedecido até a capacidade de 

campo com água deionizada, posteriormente, foram aplicados 0,5 mg de Mo em 50 g do solo, 

ficando incubado em sacos plásticos por 8 dias. Após incubação, o solo foi novamente 

preparado conforme descrito anteriormente.  

 Depois da obtenção da nova TFSA, procedeu-se a extração do Mo disponível, com a 

agitação de 100 mL de Mehlich-1 com 10 cm
-3

 de solo e 1 g de carvão ativado, por 15 min. 

Dezesseis horas depois, o sobrenadante foi filtrado e coletado para determinação do teor de Mo.  

 O extrato de solo foi submetido a diferentes tempos de reação com os reagentes de 

trabalho, na presença e ausência de Brij. Foram utilizados cinco tempos de reação (2, 5, 10, 15 e 

20 min), na ausência e na presença de Brij, compondo o arranjo fatorial (5 x 2), utilizando-se de 

quatro repetições.  

Os dados foram submetidos a análises de variância. Quando se observaram efeitos 

significativos, aplicou-se o teste de comparação de médias de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

3. Resultados e Discussão 

 Os dados obtidos a partir da leitura das soluções com água deionizada foram 

independentes da aplicação do Brij, mas diferiram significativamente em função da 

concentração de Mo na solução (Tabela 1). Apenas as concentrações de 0 a 0,67 mg L-1 e a 

1,67 mg L-1 diferiram estatisticamente, sendo os valores de absorbância da solução de 1,0 mg 

L-1 semelhante aos demais. Assim, pode-se afirmar que a metodologia utilizada apresenta maior 

sensibilidade para concentrações maiores que 1,0 mg L-1 de Mo; ainda, que em soluções 

preparadas com água deionizada, o Brij não apresentou alterações nos valores de absorbância, 

podendo-se ser desprezado.  

Tabela 1. Valores de absorbância em espectrofotômetro a 420 nm referentes a diferentes 

concentrações de Mo  

Mo  Absorbância 

mg L-1  
0,00 0,13 B 
0,33 0,14 B 
0,67 0,15 B 
1,00    0,17 AB 
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1,67 0,21 A 
Média 0,16 

CV(%) 17,32 

Letras maiúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey. 

 No segundo ensaio, com o uso de extrato de solo produzido com Mehlich-1, em todos 

os tempos de reação, o Brij aumentou os valores de absorbância (Tabela 2). Quando o Brij foi 

utilizado, os valores de absorbância nos tempos 10, 15 e 20 min foram maiores, quando 

comparados com os tempos 2 e 5 min.  

 Quando não se utilizou o Brij, o tempo de reação aumentou os valores de absorbância 

até 15 min, tendo decrescido com 20 min. Esse resultado permite sugerir que o decréscimo 

ocorrido no último tempo de reação pode indicar degradação da solução de leitura, ou seja, a 

desestabilização do composto formado. Desta forma, o Brij atuou como um agente de 

estabilização da reação. 

Tabela 2: Valores de absorbância em espectrofotômetro a 420 nm em diferente tempos de 

reação, na presença e ausência de Brij, com uso de do 0,1 mL de extrato. 

Letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem pelo teste de Tukey. 

4. Conclusões 

 Brij não alterou os valores de absorbância da concentração de Mo em soluções 

preparadas com água deionizada, podendo ser desprezado.  

 No extrato do solo, o Brij potencializou os valores de absorbância, tendo contribuído 

para a estabilidade da reação. 

5. Agradecimentos  

Tempo 
 

Brij 

Com Sem 

---- min ---- Absorbância 
2 0,20 Da 0,65 Db 
5 0,28 Da 0,92 Cb 

10 0,43 Ca 1,54 Bb 
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Média 0,56 1,15 
CV(%) 7,35 
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RESUMO 

Neste trabalho é descrito em uma breve apresentação, o desenvolvimento de um projeto 

de dimensionamento de um sistema de freio utilizado em veículos do tipo mini baja que 

participa de uma competição estudantil chamada BAJA SAE, organizado pela Sociedade 

Automotiva de Engenharia. Nesse processo foi necessária a obtenção de conhecimentos não 

abordados em sala de aula, como dinâmica veicular. Antes de qualquer coisa foi necessário o 

aprofundamento nessa área de conhecimento, realizando pesquisas a respeito de qual tipo de 

sistema mais eficiente, quais os componentes do sistema e a descrição física de como cada 

elemento trabalha para a realização do objetivo final. O projeto de inicia ao definir parâmetros 

necessários como ponto de partida, a força de frenagem total necessária para a parada do veículo 

que é obtida utilizando o conceito básico de força de atrito e é essa força que o sistema tem que 
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superar além também de ter ciência de quanto de força o projetista supõe que possa ser aplicada 

pelo motorista. 

Palavras–chave: freio; dimensionamento; baja 

1. Introdução 

Na crescente demanda industrial brasileira, especialmente no setor automotivo, a 

“corrida” por inovação e aperfeiçoamento é algo presente no cotidiano dos engenheiros das 

diversas áreas deste seguimento. Em função disso, empresas promovem programas estudantis 

onde alunos são fortemente estimulados a produção intelectual e amadurecimento profissional, 

ponto que as organizações envolvidas têm grande interesse.   

Um desses projetos é o “BAJA SAE”, organizado pela SAE (Sociedade Automotiva de 

Engenharia), que desafia os estudantes de engenharia a construírem um protótipo Off-road 

monoposto com chassi tubular e levar a competição que envolve várias universidades, onde o 

mesmo é avaliado e testado resultando em um ranking final regido pelo somatório das notas de 

várias provas. 

Um dos sistemas indispensáveis para garantir a segurança do piloto e a manobrabilidade 

do veículo é o freio, cuja função é desacelerar ou até mesmo levar o veículo a parada total. 

2. Materiais e Métodos  

O sistema escolhido foi o freio do tipo disco, que funciona gerando atrito em um disco 

acoplado a algum elemento de transmissão desacelerando o veículo. Os seus componentes são: 

Pedal de freio, cilindro mestre, pinça de freio e disco. O pedal de freio é um dos componentes 

do sistema a ser dimensionado e funciona como uma alavanca que multiplica a força aplicada 

pelo motorista e transmitindo a mesma ao cilindro mestre, esse por sua vez é um embolo que 

quando empurrado gera pressão no sistema hidráulico que é transmitida a pinça de freio que 

também é um embolo e junto com o cilindro mestre forma um sistema hidráulico multiplicador 

de força que por sua vez comprime as pastilhas de freio contra o disco em movimento  gerando 

atrito. 

Primeiramente é necessário conhecer a força de atrito total gerada pelo peso do veículo 

através da equação: 

                                                           Ff + Qr > G x µ        (equação 1) 

Onde Ff é a força de frenagem, Qr é a força de atrito de rolamento G é o peso do veículo 

e µ é o coeficiente de atrito dos pneus com o solo. 

Obtida a força de frenagem necessária é necessário calcular a transferência de carga 

realizada entre os eixos durante a frenagem que pode ser calculada pela seguinte equação: 

                                                   (equação 2)[3] 

Onde  é a transferência de carga, h é a altura do centro de gravidade do veículo, f é 
o coeficiente de atrito de rolamento e l é a distância entre eixos. Obtida a transferência de 
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carga é possível obter as forças normais atuantes nos eixos dianteiros e traseiros durante o 
processo de frenagem: 

                                             GfI = GI + (equação 3) 

                                             GfII = GII - (equação 4) 
Onde GI e GfI é são as forças normais atuantes no eixo dianteiro quando o veículo está 

parado e durante a frenagem respectivamente, a equação 4 tem o mesmo objetivo para o eixo 
traseiro. Obtidas as forças exercidas nas rodas traseiras e dianteiras durante a frenagem, 
podemos calcular a força de frenagem que será necessária para levar as quatro rodas ao 
travamento. 
                                             FfI = (GfI x µ) – (GfI x f)(equação 5) 
Onde FfI é a força de frenagem necessária nas rodas dianteiras. O mesmo procedimento é 
realizado para o eixo traseiro:  
                                            FfII = (GfII x u) – (GfII x f)(equação 6) 
Onde FfII é a força de frenagem necessária nas rodas traseiras. 
Colocando as forças em forma de torque:  
                                                              FfI x r = TfI 
                                                             FfII x r = TfII 
Onde r é p raio do pneu do veículo e TfI e TfII são os torques gerados nas rodas dianteiras e 
traseiras respectivamente. 

Definindo a dimensão de um dos discos é possível partir para o dimensionamento do 
pedal de freio e do disco restante. 

O disco dianteiro tem o diâmetro máximo delimitado pelo chamado off-set da roda 
(espaço interno), sendo essa a dimensão escolhida para o mesmo. A partir desta informação, 
podemos calcular a força que será necessária na pinça de freio para que o torque no disco 
atinja o valor necessário, TfI onde a variável restante da equação será a multiplicação de força 
realizada pelo pedal de freio. 

  (equação 7) 
Onde F é a força aplicada no pedal de freio, x, a multiplicação de força realizada pelo 

pedal de freio, aI, a multiplicação de força realizada pelo sistema hidráulico nas pinças 
dianteiras e rd o raio do disco de freio. 

Obtida a dimensão do pedal de freio, usa-se a mesma equação, mas neste caso, o 
torque de frenagem utilizado será TfII e a multiplicação de força do sistema hidráulico será “aII” 
a variável restante será o raio do disco traseiro, finalizando o dimensionamento. 

3. Resultados e Discussão 

O coeficiente de atrito utilizado para os tipos mais comuns de pastilhas de freio e e 
discos de freio é de 0,45 [11]. 

Com esses valores será possível dimensionar o sistema. 
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Na escolha dos valores de “µ” e “f”, foram escolhidos de 0,6 para o atrito estático e 
0,08 para o atrito de rolagem.  

 

 
GfI = GI + 454N  GfI = 989,8N  +  = 2143,73N 

GfII = GII – 454N  GfII = 1381,8N –  = 434,93N 
Ff = (G x u) – (G x f) 
Para o eixo dianteiro: 
FfI = (2143,7 x 0,6) – (2143,7 x 0,08) 
FfI = 1114,72N 

Calculando o torque gerado no eixo pela roda, multiplicamos a força pelo raio do pneu 
(0,3m) obtendo 334,42 N.m 
Na traseira temos: 
FfII = (836,4 x 0,6) – (836,4 x 0,08) 
FfII = 434,93N 

Calculando o torque gerado no eixo pela roda, multiplicamos novamente a força pelo 
raio da roda (0,3) obtendo 130,5N. 

 Coeficiente de atrito obtido em literaturas para o Aço 1045 e as pastilhas de freio é de 
0,45. 

Assim, nas rodas dianteiras, temos duas pinças que geram uma multiplicação 
hidráulica de força de 5,4x, portanto podemos desenvolver a seguinte equação: 

 
Portanto,  

 
Chegando à conclusão que o pedal de freio deve ter uma multiplicação mínima de força “ ” de 
5,56 vezes. 
Nas rodas traseiras procedemos com a mesma equação, mas agora, a variável restante será o 
raio do disco de freio. 

 
Portanto, 

 
A largura dos discos foi estabelecida de modo a diminuir ao máximo o deslocamento do 
embolo da pinça de freio, 4,5mm. 

4. Conclusões 

Neste trabalho, foi possível realizar as etapas iniciais do processo de dimensionamento 

de um sistema de freios do tipo disco para um protótipo Off-Road. Os resultados obtidos serão 

utilizados para otimização do sistema atualmente definido. Durante a realização do projeto, foi 
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possível a obtenção de conhecimentos relacionados a seleção de materiais, definição de 

elementos através de dados obtidos na coleta de dados do veículo. Além de todo o 

conhecimento teórico adquirido na fase de projeto também foi possível aplicar esse 

conhecimento na prática incluindo a fabricação de alguns componentes do sistema. 
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RESUMO 

O problema que o projeto em questão planejou resolver é: Facilitar o uso das disciplinas 

de EaD (Ensino a Distância) disponibilizadas pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) em 

smartphones ou tablets com sistema operacional Android adaptando a plataforma já usada no 

site para um aplicativo. Este plano de pesquisa teve como ideal adaptar este aplicativo com uma 

função, selecionável, de uso por pessoas com deficiência visual para que toda a interação 

usuário/aplicativo seja feita por voz, viabilizando o uso da plataforma para todos os alunos da 

EaD do IFPE como também será a abertura de portas para outros aplicativos que possam ser 

usados em qualquer centro de ensino. 

Palavras-chave: Android; Moodle; Deficiência Visual; EaD; IFPE 

1.Introdução 

Segundo o art. 1º do Decreto 5622/05 define a EaD: (...) caracteriza-se a educação à 

distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos. 

Com o desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA, por volta de 

1997 passa a se ofertar cursos de especialização à distância via internet em universidades 

públicas e particulares de todo Brasil, e no Instituto Federal de Pernambuco, é utilizada a 

plataforma Modular Object Oriented Distance Learning ou Moodle um sistema gestão de 

aprendizagem para o ensino a distância que se baseiam no Construcionismo Social, por 
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definição: Ideal onde um grupo de pessoas que constroem algo para outras que, de maneira 

colaborativa, criam assim uma cultura de "coisas" compartilhadas, assim como de significados 

compartilhados 

Em paralelo com este projeto de pesquisa foi desenvolvido uma adaptação desta AVA 

utilizada pelo Instituto para dispositivos móveis, com modelo em M-Learning, como é chamado 

o modelo de aprendizagem via dispositivos móveis, e o objetivo deste plano de pesquisa foi a 

adaptação desta plataforma em desenvolvimento para que sua utilização possa ser feita por 

deficientes visuais com a interação exclusiva por voz. 

2. Metodologia do Trabalho 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre técnicas e ferramentas 

na área de acessibilidade para deficientes visuais na modalidade de educação a distância. A 

partir desse estudo pode-se compreender as principais ferramentas já existentes e quais as 

principais técnicas utilizadas para atingir esse objetivo. 

Em seguida, foram elaboradas e conduzidas aplicações de questionários e entrevistas 

com profissionais da área pedagógica com especialidade em EaD e com professores e tutores da 

EaD do IFPE. Tais ações possibilitaram o diagnostico dos itens e requisitos das necessidades 

para os deficientes visuais, no âmbito da EaD do IFPE e mapear as mesmas para a criação de 

uma ferramenta. 

A partir dos dados obtidos nos questionários e entrevistas um planejamento de projeto e 

uma análise e validação de requisitos foram capazes de serem realizados visando as técnicas 

descritas na Engenharia de Software. Foram 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 iniciou sua 

implementação através de técnicas e linguagens de programação. Foi utilizada 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. 

Em seguida, foi planejado e aplicado um teste experimental da ferramenta desenvolvida 

em um ambiente real. Foram selecionados alguns estudantes com deficiência visual para a 

realização de um curso básico na modalidade EaD. 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, interação professor-estudante e desempenho dos 

estudantes no seu aprendizado. 

A partir dos resultados do teste experimental foram levantadas sugestões de melhorias 

para a ferramentas que foram implementadas. 
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Por fim, foi disponibilizado ao IFPE um protótipo da ferramenta desenvolvida para 

aplicação no ambiente real. 

Ao longo do desenvolvimento do plano de atividades foram submetidos artigos com os 

resultados encontrados para congressos e revistas especializadas. 

3. Resultados e Discussão 

A adaptação da plataforma Moodle Android que foi proposta neste plano de pesquisa 

desenvolveu até o presente momento: 

1. Funcionalidade de entrada no menu inicial feita por voz 

2. Movimentação entre menus subsequentes com interação por voz 

3. Feedback de erros por incoerência de reconhecimento de voz (sotaque, ruídos) 

E serão os próximos pontos a serem atingidos: 

4. Total interação com a plataforma desenvolvida para adaptação do Moodle para Android 

5. Disponibilização da ferramenta (protótipo), com a funcionalidade para acessibilidade de 

deficientes visuais, para a EaD do IFPE 

6. Publicar 01 ou 02 artigos em revistas qualificadas e especializadas na área 

4.Conclusões 

Como discente a realização deste plano de atividades aumentou os conhecimentos na 

área de desenvolvimento de software principalmente com a linguagem Java mas também em 

Android e linguagens orientadas a objeto como Python e C++, e para a comunidade, a 

abrangência do acesso aos cursos de EaD ajudara não só usuários antigos como também 

crescera a quantidade deles, e com o advento de acessibilidade proposto, usuários deficientes 

visuais poderão utilizar de maneira mais independente este recurso. 
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RESUMO 

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, índece de 

LIX e o método de GOSS, em comparativo com o software ARAquá, da EMBRAPA, que 

avalia os riscos de contaminação da água superficial e subterrânea por agrotóxico. Como 

resultado, percebeu-se através dos métodos de Gus, GOSS e LIX uma possível contaminação 

dos recursos hídricos pelos ingredientes ativos 2,4 D sal dimetilamina, Diuron e Thiamethoxam 

encontrados na região, porém utilizando o ARAquá os agrotóxicos em questão não 

apresentaram perigo aos recursos hídricos da região, indicando a necessidade de refino nos 

parâmetros utilizados para a entrada no software, visto que adotou-se alguns padrões internos do 

programa, o que deve ter influenciado nos resultados. 

Palavras–chave: gerenciamento ambiental, bacia do riacho Natuba - PE, modelagem 

matemática 

1. Introdução 

O uso crescente e excessivo de agrotóxico nas práticas agrícolas é um tema que merece 

atenção tendo em vista as consequências para o meio ambiente e na saúde humana.   

De acordo com a legislação 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 interno 

internacional. 

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.  
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A agricultura tanto é causa como vítima da poluição da água, é causa, pela descarga 

direta de poluentes e sedimentos nas águas superficiais e subterrâneas, mediante perda efetiva 

do solo devido às práticas agrícolas inadequadas. É vítima, pelo uso das águas residuárias e das 

águas superficiais e subterrâneas poluídas que contaminam as culturas e transmitem doenças aos 

consumidores e trabalhadores rurais (ONGLEY, 1996). 

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, como também 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.   

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 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, 

índece de LIX e o método de GOSS, em comparativo com o software ARAquá, da EMBRAPA, 

que avalia os riscos de contaminação da água superficial e subterrânea por agrotóxico. 

2. Materiais e Métodos  

2.1 Caracterização da Área 

A pesquisa foi 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). 

Localizada 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). 

Figura 01 - Mapa de localização da bacia do rio Natuba, Zona da Mata Centro de Pernambuco. 
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                                                 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).  

Foram utilizados o índice de GUS e o índice de LIX para avaliar a contaminação por 

agrotóxico na água subterrânea e método de GOSS para água superficial. 
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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) 

Para estimar a quantidade de alguns agrotóxicos que foram identificados na área de 

estudo, fez-se a correlação dos dados referentes às 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. 

O índice de lixiviação (LIX) (SPADOTTO, 2002) é útil no sentido de determinar quais 

agroquímicos em uso devem receber a maior atenção em relação às águas subterrâneas, e no 

sentido de determinar se a elaboração de um teste dispendioso para águas subterrâneas deve ser 

exigida no sentido de registrar um novo agroquímico. 

A seguinte formulação descreve o índice de LIX, considerando k como a constante de 

degradação de primeira ordem do agroquímico no solo: 

LIX = exp(−k ⋅ Koc)                                                                                  equação (2) 

Para avaliar o potencial de contaminação das águas superficiais usa-se o método de Goss 

que considera a meia vida do composto no solo (DT50 no solo), sua solubilidade em água a 25 

ºC e a constante de adsorção à matéria orgânica do solo (Koc). 

Os dados foram submetidos à análise utilizando o software ARAquá (Avaliação de Risco 

Ambiental de Agrotóxico) desenvolvido pela EMBRAPA para auxiliar na avaliação de riscos 

ambientais de agrotóxico, considerando a contaminação da água superficial e subterrânea. Para 

simulação é necessário alguns dados de entrada. Esses dados são divididos em três temas 

“Local”, “Agrotóxico” e “Solo”.  (SPADOTTO et al, 2010). 

Tabela 1. Classes de usos da terra da bacia do rio Natuba, Zona da Mata Centro de Pernambuco 
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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 às classes de usos da terra da bacia do riacho Natuba – PE. 

Para tal estimativa adotou-se que a carga do princípio ativo foi aplicada, em média, a 

cada hectare cultivado com hortaliças e que 1km
2
 de área equivale a 100ha.  

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 

km² 

Área 

(%) 

Princípio 

Ativo 

Carga 

em kg 

ou L 

Estimativa da 

quantidade de 

PA em 

função da 

área cultivada 

(kg ou L) 

Gus Goss Lix 
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Horticultura 2,41 6,2 Thiamethoxam 6,2 1494,2 3,66 
AP¹/ 

MP² 
  

Policultura 

com presença 

de 

horticultura, 

pastagens e 

frutíferas 

8,84 22,72 
Hexazinone + 

diuron 
45 10,845 2,57 

  

H -

0,66 

D- 

0,02 

Policultura 

com presença 

de pasto 

7,63 19,62 
2,4-D Sal 

Diametilamina 
49 37,387 4,1 

  

0,25 

AP – alto potencial; MP – médio potencial; ¹ - Potencial de transporte associado ao sedimento; ² 

- Potencial de transporte dissolvido em água; * Compostos que não se enquadram em nenhum 

dos parâmetros são considerados de médio potencial. 

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. 

Em comparação com esses dados estimativos do índice de Goss, Goss e Lix, foi 

realizado uma análise de risco por agrotóxico no software ARAquá, desenvolvido pela 

EMBRAPA. Foram cadastrados alguns dados de entrada encontrados na literatura e outros 

simulados em comparação a outras situações semelhantes e a utilização do próprio banco de 

dados do software. 

Observou-se que na combinação dos dados disponíveis para a avaliação do risco por 

agrotóxico na água subterrânea do programa, os ingredientes ativos encontrados na região de 

estudo não oferecem perigo aos recursos hídricos.  

Após análise dessas informações, nota-se que é necessário dados mais específicos da 

região para que a estimativa do software ARAquá seja o mais próximo possível a realidade.  

Os dados simulados no software discordaram dos obtidos pelos índices de Gus e LIX, 

visto que houve risco de contaminação para os princípios ativos 2,4 D sal dimetilamina e 

Diuron na água subterrânea, fato confirmado por análises realizadas em poços de 

monitoramento da instalados na área em estudo.  

4. Conclusões 

Diante dos resultados encontrados, o princípio ativo que apresenta um maior potencial 

de contaminação das águas subterrâneas segundo o índice de GUS é o 2,4 –D Sal de 
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Diametilamina e em relação ao método de GOSS o Thiamethoxam apresenta um potencial de 

transporte associado ao sedimento alto e um potencial de transporte dissolvido em água 

moderado, o que pode acarretar um elevado grau de contaminação das águas superficiais. 

Na análise dos valores encontrados no índice de LIX os principios ativos: Hexazinone  

+ Diuron e 2,4 – D Sal de diametilamina são considerados agroquímicos lixiviáveis. 

Verificou-se uma divergência em relação à contaminação da água subterrânea por 

agrotóxico na análise dos resultados obtidos nos cálculos do índice de GUS, GOSS e LIX e do 

que foi apresentado pelo software ARAquá, indicando a necessidade de refino nos parâmetros 

utilizados para a entrada no software, visto que adotou-se alguns padrões internos do programa, 

o que deve ter influenciado nos resultados. 

 Há carência na área de estudos de modelagem ambiental, tornando este trabalho 

bastante relevante por contribuir de maneira eficaz para o monitoramento ambiental dos 

recursos hídricos da região do Natuba, e que a produção de hortaliças da região se torne 

sustentável com a diminuição de agrotóxico e assim, como consequência, o impacto ambiental 

das atividades agrícolas. 
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